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1. ANTECEDENTS
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en endavant FMB, per necessitats funcionals i
d'explotació, requereix adequar en la seva totalitat les instal·lacions pròpies del sistema de rentat
ferroviari presents en el túnel de rentat del taller ZAL de la línia L9 de l'FMB. L’objectiu principal és
subsanar les deficiències detectades en la operativa i funcionament del sistema de rentat actual, així
com augmentar-ne la seguretat tant per les persones com pels trens. És per això, que es planteja
l'adequació del túnel de rentat tant en obra civil i arquitectura per la instal·lació de nous rails de
translació de mòduls de rentat i passarel·les elevades antilliscants de PRFV en tota la zona de projecció
d’aigua, com les instal·lacions i equipament auxiliar del sistema de rentat ferroviari. A tal efecte, el
passat mes de setembre del 2020 encarrega a l’empresa Active Enginyeria SL la contractació del servei
per a la “REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A L’ADEQUACIÓ DEL TÚNEL DE RENTAT
DEL TALLER ZAL DE LA LÍNIA 9 DE L’FMB. Expedient F.19650.9 –ZA-TDR”.
2. OBJECTE
L’objecte d’aquest document és la redacció del projecte per a l’execució de les obres d’adequació del
túnel de rentat del taller de Metro ZAL de la línia L9 de l’FMB.
S’ha tingut en compte que, en tot moment, el taller haurà de mantenir-se en funcionament i servei
d’explotació normal pels seus treballadors i usuaris.
Per altra banda, durant la fase d'obres, quedarà inhabilitat aquest túnel de rentat.
Actualment, l’FMB està gestionant un estudi d'alternatives buscant emplaçament per a poder realitzar la
neteja dels trens de forma provisional durant es desenvolupen les obres descrites en aquest projecte.
3. DEFICIÈNCIES EXISTENTS EN SISTEMA DE RENTAT FERROVIARI
Derivat de les tasques d’operació i manteniment del túnel de rentat existent en el taller de ZAL, es
detecten un conjunt de deficiències que afecten al funcionament normal de la instal·lació de rentat i
poden representar risc en la seguretat de les persones i de l’equipament ferroviari del taller. Les
deficiències detectades s’enumeren a continuació:
DEFICIÈNCIES QUE AFECTEN A LA SEGURETAT
• Risc de trencament dels elements de rentat frontals per falta de sistema de seguretat redundant
en cas de fallada de sensors inductius
• La zona frontal central dels trens no queda completament neta degut a que el sistema de rentat
frontal no cobreix el 100% de la superfície el tren, obligant a realitzar rentat manual al finalitzar
el cicle de rentat
• Disseny de cicle de rentat erroni en sistema de rentat frontal en el qual al finalitzar el cicle, es
ruixa amb sabó la part posterior del tren posteriorment a l’aclarat.
• Connexions elèctriques d’alimentació a quadres de mòduls de rentat per la part superior,
generant risc d’electrocucció per l’entrada d’aigua de rentat en quadre.
• Risc funcional i perill de trencament i cops d’elements de rentat per retràs en la transmissió de
les senyals de comunicacions de manera inalàmbrica entre mòduls i quadre de control. L’aturada
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dels mòduls quan s’activa el polsador d’emergència del quadre general es realitza amb diversos
segons de retràs.
DEFICIÈNCIES EN EQUIPS ELÈCTRICS
• Esquemes elèctrics i documentació tècnica del sistema de control de rentat (software) no
actualitzats i no corresponents amb la realitat.
• El sistema de control actual no és accessible, fet pel qual, en cas d’avaria o trencament, no seria
possible reparar-los i seria necessària la substitució, amb el conseqüent aturament dels equips
de rentat
• Funcionament en mode MANUAL PROVISIONAL, degut a una incidència en el programa de la
pantalla del quadre general de rentat ferroviari.
• Deformacions en sistema de transmissió de potència susceptibles a trencament o fallades en les
unions dels carrils, generant l’aturada total dels equips. Barres de transmissió de potència en
mal estat, de plàstic afectat per vibracions i presentant deformacions
• Error de disseny en mòduls de rentat, que provoca que l’aigua de rentat es projecti sobre equips
i elements elèctrics no protegits com bombes, compressors, transformadors o motors. Presència
de corrosió i desgast d’elements degut a aquesta deficiència.
• Transformador de tensió 380V-230V, per alimentació de mòduls amb neutre, ubicat en zona de
difícil accés i exposat a la humitat
• Sistema de control global de la instal·lació PLC obsolet, fora de catàleg i no homogeneïtzat amb
la resta de instal·lacions de l’FMB; amb un excés de maniobres i components que dificulten el
control de la instal·lació i provoquen errors de disseny dels cicles de rentat, així com el la
depuració d’aigua. Elements descatalogats difícils de ràpida substitució.
• Excés de cablejat, sense caixesde derivació i les que hi ha són en alçada i de difícil accés, i és
cablejat que no es lliure d’halogens, que no compleix la normativa ni requisits interns de l’FMB.
• Els armaris del mòdul de rentat són en instal·lació elevada, amb components fins a 2,5 metres
des del paviment, requerint una escala o lelevador extern per accedir alc controls i PLC del
quadre

DEFICIÈNCIES EN ALTRES COMPONENTS
• Risc d’atrapament amb carril de rodadura dels mòduls de rentat per falta de barreres de
protecció físiques en el mòdul o altres sistemes de seguretat alternatius
• Elements pneumàtics de mòdul de rentat sense sistema de seguretat de retrocés, generant riscs
de danys en equips i trens en cas d’averia del compressor o dels sistemes de gestió i conducció
d’aire.
• Ubicació dels compressors en alçada i en zona de projecció d’aigua de rentat i difícil accés en cas
d’avaria o reparació
• Les bombes dosificadores de producte químic no injecten producte degut al mal estat de les
mateixes o de la membrana de plàstic de l’interior
• Error en el sistema de bombeig d’aigua osmotitzada que no ejecten aigua encara que estiguin
purgats ja que els antiretorns instal·lats a posteriori estan clavats.
• Els motorreductors dels repalls verticals dels mòduls provoquen el salt del guardamotor
• Error de disseny i funcionament del sistema de detecció de nivell i càrrega de dipòsits del mòdul
de rentat
• Ejectors de mòdul de rentat mal dirigits, amb excés d’aigua en zona superior, aigua en la zona
inferior i aigua insuficient en la zona intermitja
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• El sistema d’aigua a alta pressió no compta amb control de subminsitrament per fluxostat que el
protegeixi en cas de falta de subminsitrament d’aigua. L’aigua se subministra a través
d’electrovàlvula vinculada a catenària
• Comunicació depuradora – zona de rentat insuficient, atenent a que qualsevol fallada de la
depuradora (ja sigui real o per comunicació), afecta als equips de rentat, impossibilitant el
rentat. Atès la distància entre els dos sistemes (rentat + depuradora) i la única dependència i
visualització d’estat de depuradora a través de la pantalla del quadre de rentat, es dificulta la
gestió del sistema i, en cas de fallada de la pantalla (com ha succeït), s’impossibilita la recepció
de qualsevol informació de l’estat de la depuradora.
• Manca documentació o la existent és incomplerta en el referent als sistemes de rentat,
depuradora, osmosi i alta pressió, impossibilitant la correcta programació de les tasques de
manteniment, reparacions i, en general, poder actuar sobre els mateixos.
• El procés d’assecat és ineficient, deixant restes d’aigua en el tren un cop retrocedeix el mòdul de
rentat amb mode assecat
• Manca el control i actuació manual de molts elements del sistema de rentat, tal com càrrega
d’aigua de dipòsits, que impossibilita la capacitat de continuar utilitzant el mpòdul de rentat en
mode manual, ja que aquests elements només es poden comandar des del sistema de control
automàtic i depenen de numeroses variables.
• Error de disseny i funcionament del sistema de gestió de grafitis. La maniobra de la vàlvula de
grafitis no es realitza de forma normal des del quadre de rentat, ja que no es disposa de micro
de posició, fent que el sistema reenvii tota l’aigua de la zona que ha quedat establerta a la
vàlvula sense discriminar ni origen ni estat.
• Manca de cabalímetres en els circuits d’aigua de xarxa, tractada i d’osmosis, els quals no es
poden instal·lar per la configuració existent del sistema. S’impoissibilita doncs la lectura de
consums del sistema de rentat
TÚNEL DE RENTAT I ELEMENTS AUXILIARS
• Risc de trencament de rodes dels mòduls de rentat i possible caiguda de mòdul degut als
desnivells existents en els rails de translació dels mòduls
• Deformacions en alçada i longitudinals dels rails de translació dels mòduls, no corregible degut a
la instal·lació dels rails embeguts a la solera de formigó del túnel de rentat
• Passos d’aigua per sanejament entre rails insuficients, generant acumulació d’aigua en el túnel
que provoca corrosió, humitat i proliferació de mosquits en la zona de rentat
• Risc de relliscada per acumulació d’aigua en paviment lliscant.
Les mesures descrites en el present document pretenen subsanar les deficiències anteriorment
descrites, així com unificar els criteris i instal·lacions de rentat ferroviari amb la resta d’equipaments de
la xarxa de l’FMB.
4. ABAST
Formen part de l’abast d’aquest projecte les següents actuacions:
• Desmuntatge, trasllat a nova ubicació i/o retirada a abocador amb cànon corresponent o a
magatzem propi a indicar per la Propietat FMB d’equipament fix i instal·lacions existents en túnel
de rentat afectades per les actuacions del projecte.
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• Desmuntatge i retirada a abocador amb cànon corresponent de mòduls de rentat, rails de
translació, rails de transmissió de potència i equipament auxiliar de la instal·lació de rentat
ferroviari obsoleta.
• Construcció de nou paviment elevat amb suports puntuals de recrescut de formigó armat (amb
passos i desguassos) i perfils d’acer i acabat amb reixa tipus PRFV antilliscant a alçada de rail
ferroviari
• Instal·lació de rails de translació de mòdul de rentat en els dos costats de via sobre suports
puntuals de recrescut de formigó armat (amb passos i desguassos)
• Instal·lació de paviment tipus PRFV antilliscant sobre suports.
• Instal·lació de nous mòduls de rentat ferroviari amb element de rentat frontal global, segons
models stàndard de la xarxa de l’FMB.
• Instal·lació de nou rail de potència i comunicacions per cablejat flexible i desplegable al llarg del
túnel de rentat ferroviari
• Instal·lació de nou sistema d’alimentació, gestió i control de rentat ferroviari, amb nous quadres
elèctrics, elements de control i software de gestió, segons instal·lacions standards de FMB.
• Adequació de les instal·lacions de depuració d’aigua, osmosis, gestió de grafitis, baixa pressió i
alta pressió existents per adaptar-se al nou sistema de gestió i control de rentat ferroviari.
• Pintat de estructures metàl·liques existents i de nova instal·lació amb pintura anticorrosiva
resistent als productes químics d’utilització del mòdul de rentat
• Acabats i adequacions finals en el túnel de rentat del taller.
No forma part de l'abast d'aquest projecte el disseny i execució de les instal·lacions ferroviàries i no
ferroviàries a cap emplaçament de la xarxa d'FMB associades a la neteja dels trens de forma provisional
durant es desenvolupen les obres descrites en aquest projecte.
5. NORMATIVA APLICABLE
S’ha pres com a referència, per a tots els àmbits aplicables al present projecte, la següent legislació:
-

-

-

Reial Decret 314/2006 per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Text refós
amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre, i correcció d’errors del BOE de 25 de
gener de 2008 i les seves modificacions.
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT)
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
Reial Decret 486/1997 Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut als Llocs de Treball
Real Decret 1627/1997, de 24 de octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, així com la resta de normativa vigent referent a
la prevenció de riscos laborals.
Ordenances municipals de l’Ajuntament
Totes aquelles Normes que per la pertinença d’Espanya a la Unió Europea siguin d’obligat
compliment en el moment de la presentació del Projecte Tècnic.

Addicionalment a la legislació vigent i normativa referenciada, també es complirà amb tot el que
exigeixen les normatives internes i plecs d’especificacions tècniques específicques de cada subsistema
de FMB, entre els quals es troben els següents d’obligat compliment i no limitatius:
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-

D029 V-05 Norma de Certificació i homologació dels Pilots de Seguretat a F.M.B.
P055 V-05 Normativa de prevenció de riscos per a empreses externes.
P085 V-02 Utilització de calçat de seguretat i sabates d'uniformitat.
P086 V-01 Norma d'utilització d'extintors.
P087 V-01 Norma per a la prevenció d'accidents en el transport de càrregues.
P088 V-01 Normativa sobre la utilització de productes inflamables.
P089 V-01 Norma d'utilització vestuari i elements de senyalització d'alta visibilitat.
P090 V-01 Norma sobre operacions de soldadura oxiacetilènica.
P091 V-03 Normes per a la posada a terra de la catenària.
P092 V-10 Normes de seguretat per a treballs en zona de vies de xarxa F.C.M.B.
P093 V-07 Normes de seguretat per a execució treballs personal extern a la Xarxa.
P094 V-07 Normes realització operacions de tall / reposició de tensió a la xarxa F.C.M.B.
P096 V-02 Ús detector presència de tensió en corrent continu per a línies de tracció.
P097 V-06 Circulació vehicles auxiliars / trens de treball amb tensió de línies tracció.
P103 V-02 Realització de treballs en canvis de vies o en les proximitats d'aquests.
P104 V-07 Treballs en els tallers i cotxeres de el Servei de Material Mòbil.
P107 V-03 Execució de treballs personal extern a Tallers, Cotxeres o dependències MM.
P109 V-03 Treball en instal·lacions electromecàniques.
P111 V-05 Treballs i maniobres en instal·lacions d'alta tensió.
P112 V-04 Treballs i maniobres en subcentrals.
P113 V-04 Treballs i maniobres en línies de tracció en corrent continu.
P129 V-01 Aplicació Llei 28/2005 sobre consum de productes del tabac a T.M.B.

Es complirà amb les disposicions legals, reglaments i normatives tècniques que són d’aplicació i
compliment o ús recomanat. Entre altres:
-

UNE-EN-292/A1. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el
diseño.
UNE-EN-294. Seguridad en las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen
zones peligrosas con los miembros superiores.
- UNE-EN-349. Seguridad en las máquinas. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de
partes del cuerpo humano.
UNE-EN ISO 13850. Seguridad en las máquinas. Parada de emergencia. Principios para el
diseño.
UNE-EN ISO 13849-1. Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la
seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño.

6. BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
De forma abreujada, per tal d’assolir i donar compliment als requeriments i necessitats operatives i
funcionals del túnel de rentat del taller de ZAL de l’FMB, formen part de l’abast d’aquest projecte les
següents actuacions i que es procedeixen a descriure amb més deteniment a la memòria constructiva
d’aquest document:
1) Desmuntatge, trasllat i/o reinstal·lació d’equipament fix i instal·lacions existents en túnel de
rentat
2) Desmuntatge i retirada de mòduls de rentat ferroviari, rails de translació, rails de transmissió de
potència i equipament auxiliar de la instal·lació de rentat ferroviari obsoleta.
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3) Construcció de paviment elevat amb acabat PRFV sobre elements de recrescut de formigó i
perfils d’acer, amb la formació de passos per aigua cap a desguàs central de túnel de rentat
4) Instal·lació de rails de translació de mòdul de rentat en els dos costats de via, sobre suports de
recrescut de formigó armat.
5) Instal·lació de nous mòduls de rentat ferroviari amb element de rentat frontal global, segons
models stàndard de la xarxa de l’FMB.
6) Instal·lació de nou rail de potència i comunicacions per cablejat flexible i desplegable al llarg del
rail ferroviari
7) Instal·lació de nou sistema d’alimentació, gestió i control de rentat ferroviari, amb nous quadres
elèctrics, elements de control i software de gestió, segons instal·lacions standards de FMB.
8) Adequació de les instal·lacions de depuració d’aigua, osmosis, gestió de grafitis, baixa pressió i
alta pressió existents per adaptar-se al nou sistema de gestió i control de rentat ferroviari.
9) Pintat de estructures metàl·liques existents i de nova instal·lació amb pintura anticorrosiva
resistent als productes químics d’utilització del mòdul de rentat
10) Acabats i adequacions finals en el túnel de rentat del taller.
7. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
Quan a les condicions de treball previstes per aquesta obra, d’acord amb FMB, es preveu de forma
genèrica disposar de la superfície afectada per a l’obra el túnel de rentat, durant la jornada de treball
coordinada prèviament amb els responsables del taller, amb la definició de dia i hora d’inici i final de
cada jornada de treball a fi de garantir en tot moment els serveis del taller d’acord amb els
requeriments genèrics d’FMB i l’ESS.
Les actuacions es realitzaran en una única fase constructiva, un cop s’hagi habilitat un emplaçament
alternatiu per la realització del rentat ferroviari dels trens, durant la durada de les obres. Com ja s'ha
comentat, aquesta provisionalitat no forma part de l'abast d'aquest projecte i està essent estudiat per FMB.

Tanmateix, l’empresa contractista podrà plantejar a l’FMB i la DF durant el replanteig de les obres les
alternatives d’execució que consideri, a càrrec propi, que permetin reduir els temps d’execució de l’obra
i la facilitat d’execució de la mateixa. En cas d’acceptació de l’alternativa d’execució, l’empresa
contractista entregarà una planificació detallada de l’execució, la qual serà validada i aprovada per la DF
i els tècnics responsables de la operació del taller.
En qualsevol cas, serà necessari disposar d’una bona i correcta senyalització d’obra així com informar
adequadament de la interferència de l’obra amb l’activitat desenvolupada al taller. Es contempla la
utilització de tanques tipus Rivisa amb peus de formigó, correcta i suficientment ben fixada, dotada de
malla d’ocultació antipols cobrint tota l’alçada de la tanca.
Al document Annexos d’aquest projecte es detalla una planificació específica amb les diferents
actuacions de l’obra.
8. CONTROL DE QUALITAT
D’acord amb la normativa vigent s’ha dotat al projecte d’una partida econòmica pel corresponent
Control de Qualitat per a l’execució de les obres.
Els controls a realitzar s’agrupen en els apartats següents:
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•
•
•
•

Control de recepció d’equips i components
Control d’execució
Proves de funcionament i comprovacions
Assaigs d’elements i inspeccions de control

Referent al control de recepció d’equips i components, es durà a terme mitjançant anàlisis de la
documentació tècnica corresponent als mateixos, verificant especialment l’existència de segells de
qualitat reconeguts, certificats que acreditin la seva idoneïtat tècnica, així com l’adequació dels diferents
elements a l’establert en els plecs de prescripcions tècniques del projecte. Finalment i a la seva arribada
a l’obra, es procedirà a l’adequada identificació i al control de l’estat dels subministres i de les
condicions de l’emmagatzematge, refusant-se totes aquelles unitats que presenten elements amb
desperfectes o que no poden garantir l’homogeneïtat del subministrament.
Referent al control d’execució, s'inspeccionaran totes les instal·lacions i muntatges d’acord als
procediments de control establerts en la normativa vigent.
El cost total d’execució material del Pla de Control de Qualitat correspondrà com a mínim a l’1,5% del
cost material de l’obra.
9. SEGURETAT I SALUT
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”, es realitza l’Estudi de Seguretat i Salut, el
contingut del qual figura com annex 2 d’aquest projecte i que serveix com a base per a la redacció del
Pla de Seguretat i Salut per part del Contractista sota l’aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut.
10. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
Davant les característiques d'aquesta obra, es proposa un termini d'execució de 9 mesos.
El termini de garantia es fixarà en 2 anys, des de la recepció de les obres provisionals i, durant aquest
període, l’Adjudicatari serà responsable d’executar, en l’obra, tota classe de correccions i de reparacions
que el Ferrocarril Metropolità de Barcelona consideri necessàries de tal manera que les obres compleixin
totes les condicions del projecte en el moment de lliurament del certificat de final de garantia.
Aquesta garantia serà independent de la que pogués disposar cada material, aparell, equip o
maquinària que sigui instal·lat. Si durant el període de garantia s’hagués de procedir a la reparació,
substitució, o sanejament de defectes, imperfeccions o averies, tant en elements constructius de l’obra
com als aparells o maquinàries, el termini de garantia abans establert o el que correspongui a cada
aparell o màquina, quedarà en suspens fins que Ferrocarril Metropolità de Barcelona consideri
correctament efectuada la reparació, substitució o sanejament, moment en què tornarà a córrer
l’esmentat termini de garantia.

• Preparació obres (revisió documentació projecte, replanteig i elaboració documentació
constructiva) - 1 mes
• Realització de comandes, terminis d’entrega de materials, enderrocs i retirades – 1 mes
• Execució actuacions obra civil i instal·lacions – 6,5 mesos
• Proves, posta en marxa, documentació As-Built – 0,5 mesos
11. PRESSUPOST
Partint dels amidaments i dels preus establerts s’han composat els pressupostos següents:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ............................... 590.554,13 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ..................... 702.759,42 €
21% IMPOST VALOR AFEGIT (IVA)............................................... 147.579,48 €
PRESSUPOST GENERAL TOTAL .......................................... 850.338,90 €
Aquest Pressupost General Total puja a la quantitat expressada de: VUIT-CENTS CINQUANTA MIL
TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.
12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
Els documents que integren aquest Projecte són els següents:
DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXES
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
ANNEX NÚM. 1

PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS

ANNEX NÚM. 2

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX NÚM. 3

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX NÚM. 4

CÀLCULS ESTRUCTURES

DOCUMENT NÚM. 2 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA - PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 3 - PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST
AMIDAMENTS
PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST
ULTIM FULL

El termini per a l’execució d’aquesta obra s’ha previst en 9 mesos, els quals es desglossen de forma
estimada de la següent forma :
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13. CONCLUSIONS
Aquest projecte inclou els documents necessaris: Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions, Pressupost i
Annexos, segons exposa l’article 124 del Reial Decret 2/2000 del 16 de juny de Contractes de les
Administracions Públiques (COE 20/6/2000), per a la definició complerta de les obres “REDACCIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU PER L’ADEQUACIÓ DEL TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL DE LA
LÍNIA 9 DE L’FMB. Expedient F.19650.9 – ZA-TDR”.
14. AUTORS DEL PROJECTE
La confecció d'aquest projecte s’ha fet d'acord amb els paràmetres de disseny fixats per Ferocarrils
Metropolitans de Barcelona (FMB), essent l’equip redactor els tècnics d’ACTIVE ENGINYERIA S.L., amb
domicili a Cornellà de Llobregat, carrer General Prim, 3 Local 3, CP 08940, Barcelona.

Barcelona, Febrer de 2021
L’AUTOR DEL PROJECTE

David Jiménez Abelenda
Enginyer Industrial
Núm. Col·legiat 14.720
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1. ANTECEDENTS
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en endavant FMB, per necessitats funcionals i
d'explotació, requereix adequar en la seva totalitat les instal·lacions pròpies del sistema de rentat
ferroviari presents en el túnel de rentat del taller ZAL de la línia L9 de l'FMB. L’objectiu principal és
subsanar les deficiències detectades en la operativa i funcionament del sistema de rentat actual, així
com augmentar-ne la seguretat tant per les persones com pels trens. És per això, que es planteja
l'adequació del túnel de rentat tant en obra civil i arquitectura per la instal·lació de nous rails de
translació de mòduls de rentat i passarel·les elevades antilliscants de PRFV en tota la zona de projecció
d’aigua, com les instal·lacions i equipament auxiliar del sistema de rentat ferroviari. A tal efecte, el
passat mes de setembre del 2020 encarrega a l’empresa Active Enginyeria SL la contractació del servei
per a la “REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A L’ADEQUACIÓ DEL TÚNEL DE RENTAT
DEL TALLER ZAL DE LA LÍNIA 9 DE L’FMB. Expedient F.19650.9 –ZA-TDR”.
2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
El taller i cotxeres ZAL de l’FMB disposa d’un túnel de rentat per donar servei de neteja als trens de la
línia 9, amb una superfície total del túnel de rentat de vora 900 m2 i una alçada global entre forjats de
7,00 m. La cota dels rails ferroviaris està al mateix nivell que el paviment del túnel de rentat.
Actualment, es disposa d’un conjunt de dos mòduls de rentat, un per cada costat de via, recolzats sobre
rails ferroviaris tipus S8 ancorats embeguts al formigó de nivell de paviment. L’alimentació elèctrica dels
mòduls es realitza a través de dos carrils electrificats col·locats al llarg de la longitud total del túnel, des
del cuadre elèctric ubicat en un dels extrems del túnel de rentat. Les comunicacions dels mòduls de
rentat i el quadre de control es realitzen de forma inalàmbrica, produïnt-se retards en les
comunicacions. El sistema de rentat disposa d’instal·lacions de fontaneria a baixa i alta pressió, sistema
de gestió de grafitis amb aigua calenta i producte químic específic, sistema de depuració i osmosi
d’aigua i instal·lacions auxiliars de rentat. Les instal·lacions de depuració d’aigua i osmosi inversa, alta
pressió i gestió grafitis es troben en la Zona de depuradora, juntament amb el fossat de sanejament
d’aigües del taller. El sistema de rentat existent difereix dels sistemes estàndards de rentat estipulats en
la xarxa de túnels de rentat de l’FMB.
Derivat de les tasques d’operació i manteniment del túnel de rentat existent en el taller de ZAL, es
detecten un conjunt de deficiències que afecten al funcionament normal de la instal·lació de rentat i
poden representar risc en la seguretat de les persones i de l’equipament ferroviari del taller. Les
deficiències detectades s’enumeren a continuació:
DEFICIÈNCIES QUE AFECTEN A LA SEGURETAT
• Risc de trencament dels elements de rentat frontals per falta de sistema de seguretat redundant
en cas de fallada de sensors inductius
• La zona frontal central dels trens no queda completament neta degut a que el sistema de rentat
frontal no cobreix el 100% de la superfície el tren, obligant a realitzar rentat manual al finalitzar
el cicle de rentat
• Disseny de cicle de rentat erroni en sistema de rentat frontal en el qual al finalitzar el cicle, es
ruixa amb sabó la part posterior del tren posteriorment a l’aclarat.
• Connexions elèctriques d’alimentació a quadres de mòduls de rentat per la part superior,
generant risc d’electrocucció per l’entrada d’aigua de rentat en quadre.
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• Risc funcional i perill de trencament i cops d’elements de rentat per retràs en la transmissió de
les senyals de comunicacions de manera inalàmbrica entre mòduls i quadre de control. L’aturada
dels mòduls quan s’activa el polsador d’emergència del quadre general es realitza amb diversos
segons de retràs.
DEFICIÈNCIES EN EQUIPS ELÈCTRICS
• Esquemes elèctrics i documentació tècnica del sistema de control de rentat (software) no
actualitzats i no corresponents amb la realitat.
• El sistema de control actual no és accessible, fet pel qual, en cas d’avaria o trencament, no seria
possible reparar-los i seria necessària la substitució, amb el conseqüent aturament dels equips
de rentat
• Funcionament en mode MANUAL PROVISIONAL, degut a una incidència en el programa de la
pantalla del quadre general de rentat ferroviari.
• Deformacions en sistema de transmissió de potència susceptibles a trencament o fallades en les
unions dels carrils, generant l’aturada total dels equips. Barres de transmissió de potència en
mal estat, de plàstic afectat per vibracions i presentant deformacions
• Error de disseny en mòduls de rentat, que provoca que l’aigua de rentat es projecti sobre equips
i elements elèctrics no protegits com bombes, compressors, transformadors o motors. Presència
de corrosió i desgast d’elements degut a aquesta deficiència.
• Transformador de tensió 380V-230V, per alimentació de mòduls amb neutre, ubicat en zona de
difícil accés i exposat a la humitat
• Sistema de control global de la instal·lació PLC obsolet, fora de catàleg i no homogeneïtzat amb
la resta de instal·lacions de l’FMB; amb un excés de maniobres i components que dificulten el
control de la instal·lació i provoquen errors de disseny dels cicles de rentat, així com el la
depuració d’aigua. Elements descatalogats difícils de ràpida substitució.
• Excés de cablejat, sense caixesde derivació i les que hi ha són en alçada i de difícil accés, i és
cablejat que no es lliure d’halogens, que no compleix la normativa ni requisits interns de l’FMB.
• Els armaris del mòdul de rentat són en instal·lació elevada, amb components fins a 2,5 metres
des del paviment, requerint una escala o lelevador extern per accedir alc controls i PLC del
quadre
DEFICIÈNCIES EN ALTRES COMPONENTS
• Risc d’atrapament amb carril de rodadura dels mòduls de rentat per falta de barreres de
protecció físiques en el mòdul o altres sistemes de seguretat alternatius
• Elements pneumàtics de mòdul de rentat sense sistema de seguretat de retrocés, generant riscs
de danys en equips i trens en cas d’averia del compressor o dels sistemes de gestió i conducció
d’aire.
• Ubicació dels compressors en alçada i en zona de projecció d’aigua de rentat i difícil accés en cas
d’avaria o reparació
• Les bombes dosificadores de producte químic no injecten producte degut al mal estat de les
mateixes o de la membrana de plàstic de l’interior
• Error en el sistema de bombeig d’aigua osmotitzada que no ejecten aigua encara que estiguin
purgats ja que els antiretorns instal·lats a posteriori estan clavats.
• Els motorreductors dels repalls verticals dels mòduls provoquen el salt del guardamotor
• Error de disseny i funcionament del sistema de detecció de nivell i càrrega de dipòsits del mòdul
de rentat
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• Ejectors de mòdul de rentat mal dirigits, amb excés d’aigua en zona superior, aigua en la zona
inferior i aigua insuficient en la zona intermitja
• El sistema d’aigua a alta pressió no compta amb control de subminsitrament per fluxostat que el
protegeixi en cas de falta de subminsitrament d’aigua. L’aigua se subministra a través
d’electrovàlvula vinculada a catenària
• Comunicació depuradora – zona de rentat insuficient, atenent a que qualsevol fallada de la
depuradora (ja sigui real o per comunicació), afecta als equips de rentat, impossibilitant el
rentat. Atès la distància entre els dos sistemes (rentat + depuradora) i la única dependència i
visualització d’estat de depuradora a través de la pantalla del quadre de rentat, es dificulta la
gestió del sistema i, en cas de fallada de la pantalla (com ha succeït), s’impossibilita la recepció
de qualsevol informació de l’estat de la depuradora.
• Manca documentació o la existent és incomplerta en el referent als sistemes de rentat,
depuradora, osmosi i alta pressió, impossibilitant la correcta programació de les tasques de
manteniment, reparacions i, en general, poder actuar sobre els mateixos.
• El procés d’assecat és ineficient, deixant restes d’aigua en el tren un cop retrocedeix el mòdul de
rentat amb mode assecat
• Manca el control i actuació manual de molts elements del sistema de rentat, tal com càrrega
d’aigua de dipòsits, que impossibilita la capacitat de continuar utilitzant el mpòdul de rentat en
mode manual, ja que aquests elements només es poden comandar des del sistema de control
automàtic i depenen de numeroses variables.
• Error de disseny i funcionament del sistema de gestió de grafitis. La maniobra de la vàlvula de
grafitis no es realitza de forma normal des del quadre de rentat, ja que no es disposa de micro
de posició, fent que el sistema reenvii tota l’aigua de la zona que ha quedat establerta a la
vàlvula sense discriminar ni origen ni estat.
• Manca de cabalímetres en els circuits d’aigua de xarxa, tractada i d’osmosis, els quals no es
poden instal·lar per la configuració existent del sistema. S’impoissibilita doncs la lectura de
consums del sistema de rentat
TÚNEL DE RENTAT I ELEMENTS AUXILIARS
• Risc de trencament de rodes dels mòduls de rentat i possible caiguda de mòdul degut als
desnivells existents en els rails de translació dels mòduls
• Deformacions en alçada i longitudinals dels rails de translació dels mòduls, no corregible degut a
la instal·lació dels rails embeguts a la solera de formigó del túnel de rentat
• Passos d’aigua per sanejament entre rails insuficients, generant acumulació d’aigua en el túnel
que provoca corrosió, humitat i proliferació de mosquits en la zona de rentat
• Risc de relliscada per acumulació d’aigua en paviment lliscant.
Les mesures descrites en el present document pretenen subsanar les deficiències anteriorment
descrites, així com unificar els criteris i instal·lacions de rentat ferroviari amb la resta d’equipaments de
la xarxa de l’FMB.
Amb l’objectiu de solucionar les deficiències detectades en el funcionament i operativitat del sistema de
rentat, que afecten a la seguretat de les persones i equipament del túnel, es planteja l’adequació
integral del sistema de rentat i infraestructura i instal·lacions associades.
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3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Les actuacions a realitzar en el túnel de rentat del taller són les següents:
• Treballs previs i enderrocs/retirades
o Enderroc i retirada d’estructures ferroviàries, elements constructius i instal·lacions
existents afectades per les actuacions
o Estudi topogràfic del túnel de rentat
o Replanteig i definició de solució constructiva definitiva
• Infraestructures / Obra civil
o Construcció de nous daus estructurals d’elevació de rail de translació de mòdul de rentat
amb espai per evacuació d’aigües cap a embornal central
o Instal·lació de nou sistema de rails i noves fixacions i plaques d’assentat per translació de
mòduls de rentat ferroviari
o Aixecat de passarel·les del túnel de rentat a l’alçada del rail ferroviari amb estructura de
formigó armat de recrescut i perfils d’acer i acabat tramejat amb PRFV antilliscant a cota
de rail ferroviari
o Aplicació de pintura anticorrosiva en estructures metàl·liques exposades a l’aigua i
humitat
• Sistema global de rentat ferroviari
o Instal·lació de nous mòduls de rentat ferroviari estandarditzats de FMB.
o Instal·lació de nou sistema de transmissió de potència i senyal/comunicacions pels
mòduls de rentat
o Instal·lació de nou sistema de potència, gestió i control de conjunt de rentat ferroviari,
inclòs quadres elèctrics/control i software de gestió
• Instal·lacions generals del túnel de rentat
o Adaptació de sistema de depuració i osmosis d’aigua existent a nou sistema de rentat
o Adaptació de sistema d’alta pressió / escalfadors existents a nou sistema de rentat
Tot seguit es descriuen les diferents actuacions que formen part de l’abast d’aquest projecte:
3.1. Treballs previs i enderrocs/retirades
3.1.1.

Enderrocs i retirada d’estructures i instal·lacions existents

Prèviament a les actuacions d’infraestructures/obra civil i d’instal·lacions de rentat ferroviari descrites en
el present document, es realitzaran els enderrocs d’estuctures i desmuntatges i retirades de les
instal·lacions existents que afectin a l’àmbit de les actuacions objecte del projecte.
Es traslladarà provisionalment i retornarà al seu lloc original un cop acabades les obres el mobiliari i
elements mòbils existents en el taller, com armaris, tanques mòbils, cubells, dipòsits, perxa i
suportacions, etc. La ubicació serà definida per tècnics de l’FMB i la DF durant el replanteig de les
obres.
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Es desmuntarà i traslladarà a abocador o emplaçament a designar per l’FMB els dos mòduls de rentat
existents, formats per estructura d’acer, rodes i sistema de translació, equipament específic de rentat,
dipòsits, rodets, elements d’aigua i electricitat, actualment col·locats sobre rails a l’alçada del paviment,
embeguts en el mateix. Es desmuntarà el rail metàl·lic tipus S14 per la translació dels mòduls al llarg de
tot el túnel de rentat, actualment ancorat al paviment de formigó. El desmuntatge serà amb mitjans
manuals, amb protecció dels elements contigus.
Un cop finalitzada la retirada i enderrocs d’elements afectats per les actuacions, s’adequarà els
paviments i superfícies afectades per donar l’acabat desitjat per rebre la nova instal·lació de rentat
projectada.
3.1.2.

Estudi topogràfic del túnel de rentat

Es realitzarà un estudi i replanteig topogràfic de l’àmbit del túnel de rentat ferroviari del taller, previ a
les actuacions i de l’estat final de les mateixes; sobre els paviments, estructures i tancaments verticals
del recinte, amb la determinació de nivells, alineacions i referències bases del replanteig dels centres
d’eixos d’estructura de formigó i de rails de translació, amb marcatge in situ de punts d’inici, fi i punts
intermedis. Es determinarà les cotes, nivells, distàncies i qualsevol aspecte necessari pel correcte
establiment de les estructures elevades anivellades i pendents en paviment per disposar d’una correcta
evacuació d’aigües de rentat cap al embornal central. Es mantindran en tot moment els centres d’eix de
carril.
L’estudi serà realitzat per tècnics especialistes i es lliurarà tota la documentació generada a la DF i FMB
en format CAD incloent l’informe final detallant els punts marcats a camp fixats com a crítics.
3.1.3.

Replanteig i definició de solució constructiva definitiva

Previ inici de les obres, es realitzarà el replanteig dels treballs a realitzar conjuntament entre l’empresa
contractista, la Direcció Facultativa i personal de l’FMB, amb l’objectiu de revisar l’abast i format de les
actuacions objecte del present projecte i definir la solució constructiva definitiva a executar.

Tot seguit es descriuen les diferents actuacions referents a les infraestructures / obra civil del túnel de
rentat.
3.2.1.

Rails de translació de mòduls de rentat

S’instal·larà nous rails ferroviaris per la translació dels mòduls de rentat al llarg de la longitud total del
túnel de rentat. Es disposarà de dos rails paral·lels per cada costat de via i mòdul de rentat, amb una
separació aproximada entre ells de 700mm per millorar l’estabilitat del mòdul, d’acord al disseny del
sistema de rodes i tracció del mòdul de rentat.
Els nous rails mantindran el seu anivellament i alineació contínua i uniforme al llarg de tot el seu
recorregut en el túnel de rentat a través de recrescuts que evitaran futures deformacions i trencaments
de les rodes dels mòduls de rentat.
Addicionalment, es preveurà el disseny i execució de passos d’aigua suficients que evitin l’acumulació
d’aigua en la zona de rentat i el conseqüent deteriorament d’equips i proliferació de mosquits.
Els elements del sistema de rails a instal·lar són els següents, o una marca i model de característiques
tècniques i constructives equivalents:
•
•
•
•
•
•
•

Rail ferroviari tipus S14 de Gantrex, S.A.
Subjeccions de rail amb clips GANTREX CLIP BG10 de la serie RailLok.
Placa de suport 170x110x11mm per rail S14 GANTREX CHAIR D-BG 414/10
Intercaladors per distribució de càrrega i antivibracions GANTREX PAD TYPE MK2-110B
Cargols d’ancoratge zincats M16
Morter d’anivellament GANTREX 035
Resina de poliéster per ancoratges GANTREX CHEMICAL S40

Les característiques mecàniques i constructives dels rails tipus S14 són les següents:

L’empresa contractista desenvoluparà la proposta tècnica de la solució a implementar, en concordança
amb les prescripcions descrites en el projecte constructiu, que s’ajusti en forma i prestacions als
sistemes de neteja estandarditzats de la xarxa de talles de l’FMB. La proposta serà entregada a la DF i
l‘FMB, segons la planificació d’obra aprovada.
3.2. Infraestructures / Obra civil
Les actuacions d’infraestructures / obra civil a executar en el túnel de rentat tenen l’objectiu de posar
en el mateix nivell tots els elements del paviment del túnel de rentat, inclòs l’alçada dels rails ferroviaris
i dels rails de translació dels mòduls de rentat. D’aquesta manera, se subsanaran els problemes de
trencament de rodes dels mòduls de rentat, desgast i trencament dels elements dels mòduls de rentat,
corrosió d’elements per acumulació d’aigua en el túnel, etc.
Tanmateix, es reduirà els riscos de caigudes a diferent nivell dels usuaris, electrocució per curticuruits
d’elements elèctrics dels mòduls, volcatge del mòdul per desestabilitat dels rails/rodes, etc.
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La ubicació i distribució del rail de translació de mòduls de rentat es pot observar en els plànols adjunts.
En ambdós mòduls es decideix mantenir la distància existent entre els mateixos i la paret del túnel de
rentat.
Els càlculs de càrregues justificatius dels rails S14 pel fabricant de referència seleccionat es poden
observar en l’annex de càlculs.
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3.2.2.

Paviment tipus PRFV elevat

CARACTERÍSTIQUES QUÍMICO-FÍSIQUES

S’anivellaran les zones de paviment del túnel de rentat fins a la cota superior del rail ferroviari existent i
la cota superior del nou rail de translació de mòduls de rentat. Els objectius que es persegueixen amb
l’actuació són:
• Millorar el funcionament dels mòduls de rentat i dels treballs manuals de rentat
• Evitar el trencament d’elements del mòdul produït per vibracions, cops, vaivens i sorolls
• Reduir la corrosió i desgast d’elements del mòdul per acumulació d’aigua en zones de rentat
• Reduir els riscos de caiguda a al mateix nivell per presència d’oibstacles
• Reduir el risc d’atrapament amb objectes mòbils del personal de neteja
Per l’anivellament, es disposarà d’estructures de formigó armat de recrescut i d’estructures metàl·liques
amb perfils d’acer laminat en calent, que suportaran les planxes de reixes tipus PRFV a instal·lar.
L’acabat superficial de les reixes serà antilliscants amb acabat en PRFV al llarg de tota la longitud de la
via.
Els suports de formigó de suportació es disposaran de manera que l’aigua de rentat pugui desguassar
cap a l’embornal central del túnel de rentat i disposaran d’armadura a base de barres metàl·liques
2x12mm, ancorades a la solera del túnel de rentat amb resines epoxídiques.
Adicionalment, per la suportació dels panells de pavimentació elevada, s’instal·larà una estructura
metàl·lica a base de perfils d’acer S275J0 en perfils laminats en calent de sèrie IPE, HEB, L, treballats a
taller amb capa d’imprimació antioxidant i ancorada als elements estructurals del túnel de rentat.
El paviment de l’estructura elevada consistirà en panells tipus reixes antilliscants amb acabat en PRFV,
del fabricant EUROGATE o equivalent, formada per pas de malla de 34x38mm i perfils de 30x3mm
entre sí, de 5 mm de costat i separats 38mm. La fixació a la subestructura es realitzarà mitjançant
fixacions específiques pel tipus de reixes instal·lades.
Les característiques tècniques de les reixes en PRFV són les següents:
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
Resistencia a la tracción
Módulo de tracción
Resistencia a la flexión
Módulo de flexión
Módulo de flexión longitudinal FULL BENDING
Resistencia a la compresión
Módulo de compresión
Resistencia de corte interlaminar
Módulo de corte interlaminar
Coeficiente de Poisson
Pin bearing strength
Resistencia al uso (resiliencia)

Longitudinal

400
30
400
19
28
280
18
25
3
0,3
150

> 150 daN

Transversal

30
7
70
7
100
5
0,1
70

Unitat

MPa
GPa
MPa
GPa
GPa
MPa
GPa
MPa
GPa
MPa
cm/cm2

Peso especifico
Contenido en vidrio en % del peso
Absorción de agua
Rigidez dieléctrica
Resistividad eléctrica superficial
Constante dieléctrica a 50 Hz
Factor de pérdida a 50 Hz
Factor de pérdida a 50 Hz
Coeficiente de dilatación térmica
Conductividad térmica

1,65 ~ 1,85 kg/dm2
50 ~ 70 % 0,5 ~ 1,0 % in peso
3 ~ 7 kV/mm
1010 ~ 1013 Ω
4~6
0,03 ~ 0,04 Tg δ
F/H
15 ~ 17 1/°Cx106
0,2 ~ 0,3 Kcal/m H°C

El disseny, distribució i característiques de l’estructura i tramejat PRFV es pot observar en els plànols
adjunts.
3.2.3.

Pintat anticorrosiu estructures metàl·liques

Els components químics utilitzats per la neteja de grafitis dels trens, tenen un elevat grau corrosiu de
les estructures metàl·liques d’us ferroviari i no ferroviari exitents en els túnels de rentat de la xarxa de
tallers de l’FMB.
Es pintarà les estructures d’acer de suportació de rails ferroviaris amb pintura anticorrosiva especial per
protecció contra agents químics dels sistemes de neteja antigrafiti. La pintura tindrà un grau de
durabilitat H i es formarà un gruix de 500 µm en 3 capes d’acabat, de forma manual.
FMB lliurarà a l’empresa contractista les característiques fisico-químiques dels components químics
utilitzats en el procés de rentat de trens, per tal d’adequar la pintura anticorrosiva a l’aplicació
ferroviària específica.
3.3. Sistema global rentat ferroviari
3.3.1.

Mòduls rentat ferroviari

S’instal·larà dos mòduls de rentat ferroviari automàtic que funcionaran de manera coordinada però
independent, un per cada costat de via del túnel de rentat. Cadascun tindrà unes dimensions globals
aproximades 5,20 m de llarg, 4,00 m d’alçada i 1,00 m d’amplada i estarà format per una estructura
d’acer inoxidable independent i conjunt d’elements desmuntables de translació (motorreductors,
corretges, cadenes, eixos, transmissors, etc.) i rentat (raspalls, bombes, dipòsits, valvularia, equips
elèctrics, etc.). Cada mòdul tindrà un pes aproximat de 1500 kg (14.700N), conformant la major part
del pes els dos bidons acumuladors d’aigua de 1000 litres ubicats en la part inferior dels mòduls, per
aconseguir un centre de gravetat el major aprop del terra. A la part superior disposaran dels rodets
giratoris sobresortint, per la neteja tant del sostre com de la part frontal dels mòduls.
El disseny i configuració definitiva dels mòduls de rentat i els seus components s’ajustarà als estàndards
de rentat ferroviari estipulats per l’FMB en el moment d’execució de les obres. El disseny, detalls
constructius i diferents elements del mòdul de rentat ferroviari es poden observar en els plànols
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adjunts. Respecte el disseny dels nous mòduls s’ha tingut en compte que el cicle de rentat no provoqui
la projecció d’aigua sobre els equips elèctrics del mateix mòdul i mòdul oposat, reduint així la
possibilitat de corrosió dels components.
A continuació es defineix els diferents components dels mòduls de rentat ferroviari a subministrar i
instal·lar en el taller de ZAL. Aquesta informació serà complementada pels manuals tècnics i de qualitat
de l’FMB, a facilitar a l’empresa contractista durant la fase de replanteig dels treballs.
ESTRUCTURA PORTANT D’ACER INOXIDABLE
L’estructura del mòdul de rentat ferroviari s’executarà mitjançant perfilaria d’acer inoxidable AISI 316,
amb unions per soldadura forta i tancaments de l’envolupant per aplacat de planxes d’acer inoxidable.
L’estructura en el seu conjunt tindrà unes dimensions globals aproximades 5,20 m de llarg, 4,00 m
d’alçada i 1,00 m d’amplada; i un pes estimat de 1000 kg. Lestructura disposarà dels punts de subjecció
i suport necessaris per englobar l’equipament global del mòdul de rentat, així com els elements de
translació del mateix. S’ubicarà sobre rails ferroviaris tipus S14 amb mitjans mecànics per personal
especialitzat sota la supervisió i aprovació de tècnics de l’FMB.
El disseny de l’estructura del mòdul de rentat s’ajustarà als models existents en la xarxa de tallers de
l’FMB. Serà presentat per l’empresa contractista i validat per la DF i FMB, en la fase de replanteig de les
obres.
QUADRE DE COMANDAMENT I CONTROL MÒDUL DE RENTAT
Cada mòdul de rentat disposarà d’un quadre elèctric individual i independent, per a la gestió i control
dels diferents components instal·lats, ubicat fora de la projecció d’aigua de rentat i homogeneïtzat amb
la resta d’equipament de rentat de l’FMB.
El quadre estarà compost pels següents components, com a mínim:
• Armari elèctric d’acer inoxidable amb grau de protecció IP68 o superior del fabricant Schneider
Electric model Spacial o similar, de dimensions adequades als components a englobar i espai de
reserva mínim per a futures ampliacions d’un 30%.
• Cablejat interior de quadre elèctric tipus afumex lliure d’halògens, de designació RZ1-k(AS) i
d’acord amb la normativa CPR de la construcció.
• Dispositius de protecció i comandament i elements interns, de la marca Schneider electric o
equivalent, amb maniobra a 24Vdc dimensionats segons les necessitats definitives del mòdul de
rentat.
• Sensors, botoneres, polsadors, indicadors lluminosos, selectors d’encès/apagat i altres elements
de seguretat de la marca Schneider o equivalent, amb grau de protecció adequat i maniobra a
24Vdc.
• PLC de la marca Scnheider o equivalent de la sèrie M241 o superior, amb alimentació a 230Vac i
maniobra mitjançant relés de protecció per cada maniobra (Somachine 4.1 o equivalent similar)
• Modul de seguretat de la marca Pilaz amb certificat de seguretat, enclavament i doble seguretat
per a sistema d’emergència i catenària de manera individual i realmament segons normativa
vigent.
• Mòdul d’arrancadors de motor, de la marca Schneider de la sèrie Altivar – variador de
freqüència, amb maniobra a 24Vds i comunicació amb PLC via Modbus amb cablejat inclòs.
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• Pantalla tàctil HMI de la marca Schneider de la sèrie STO de substitució fàcil, a color, connexió
remota per IP i comunicació amb PLC via Ethernet.
El quadre disposarà de programari Somachine 4.1 que sigui recomanable o software vàlid similar, el
qual serà lliurat a FMB sense bloqueig de contrasenya.
El quadre disposarà de la senyalització, etiquetatge i documentació gràfica (esquemes, frontals) d’acord
a la documentació As-Built final d’obra segons els stàndards de l’FMB.
El disseny i components definitius del quadre de comandament i control dels mòduls de rentat, així com
els cicles de rentat i programació del sistema global s’ajustarà als models existents en la xarxa de tallers
de l’FMB. Serà presentat per l’empresa contractista i validat per la DF i FMB, en la fase de replanteig de
les obres i inclourà tots els elements pel correcte desenvolupament de les funcions esperades.
SISTEMA DE NETEJA
Es disposarà d’un sistema de neteja ferroviària complert, pel rentat global dels laterals, capçalera i
frontals dels trens, segons sistemes existents en la xarxa de tallers ferroviaris de l’FMB i els stàndards
de rentat ferroviari de FMB. El nou sistema evitarà el risc de trencament dels elements gràcies a un
sistema de seguretat redundant en cas de fallada dels sensors inductius del mòdul.
El sistema inclourà, com a mínim, el conjunt de raspalls verticals, de capçalera i frontals per neteja
global i total de trens, amb motorreductor homogeneïtzat en marca i model, amb eix d’acer inoxidable,
elements de subjecció i instal·lació de transmissió directa, rodaments, coixinets i pèl de raspall. Tots els
elements s’alimentaran pneumàtica i elèctricament i comptaran amb sistemes de protecció mecànica i
elèctrica per evitar danys als trens i a les persones, així com sistema d’antibloqueig per poder retirar els
rodets si cal. Tots els components seran d’acer inoxidable.
SISTEMA HIDRÀULIC
El sistema hidràulic dels mòduls de rentat permetrà la distribució d’aigua de rentat i productes químics
des dels dipòsits d’acumulació fins als elements terminats d’ejecció, tipus llança, cap als trens.
Es disposarà d’un sistema hidràulic per cada mòdul de rentat format per l’equipament i accessoris
necessaris per la distribució i projecció d’aigua i productes químics de neteja als trens. Estarà compost
per canonades de polietilè PEHD, vàlvules manuals, electrovàlvules a 24V, vàlvules antiretorn, llances
tubulars, filtres tipus vento d’acer inoxidable, bombes hidràuiliques i elements de control i gestió d’aigua
de rentat.
El disseny i components definitius del sistema hidràulic dels mòduls de rentat s’ajustarà als models
existents en la xarxa de tallers de l’FMB. Serà presentat per l’empresa contractista i validat per la DF i
FMB, en la fase de replanteig de les obres i inclourà tots els elements pel correcte desenvolupament de
les funcions esperades.
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SISTEMA PNEUMÀTIC

SISTEMA DE SEGURETAT

El sistema pneumàtic dels mòduls de rentat permetrà l’accionament dels diferents aparells de rentat,
com rodets, raspalls, bufadors/airejadors, etc. i disposarà d’un sistema de seguretat de retrocés, que
eviti la problemàtica actual d’obertura de forma intempestiva dels rodets i potencial dany dels equips,
trens i persones en cas de fallada. A més, els elements estaran ubicats en zones de fàcil accés,
protegits de la projecció d’aigua del mòdul enfrentat.

Els mòduls de rentat disposaran d’un conjunt d’elements i mesures de seguretat de funcionament i
operació, que permetran reduir els riscos associats contra els equipaments i les persones encarregades
de la operació dels equips.

Es disposarà d’un sistema pneumàtic per cada mòdul de rentat format per compressors d’aire
d’alimentació al circuit pneumàtic, de potència elèctrica nominal 1,5 kW i pressió de servei de 10 bars.
El sistema disposarà d’un dipòsit d’acumulació associat, amb una capacitat de 24 litres. En qualsevol
cas, el compressor d’aire estarà protegit de la projecció d’aigua de rentat dels mòduls.
El disseny i components definitius del sistema pneumàtic dels mòduls de rentat s’ajustarà als models
existents en la xarxa de tallers de l’FMB. Serà presentat per l’empresa contractista i validat per la DF i
FMB, en la fase de replanteig de les obres i inclourà tots els elements pel correcte desenvolupament de
les funcions esperades.
SISTEMA DE TRANSLACIÓ
El sistema de translació dels mòduls de rentat permet el seu desplaçament autònom al llarg dels rails
del túnel de rentat. Conformarà un conjunt independent de l’estructura del mòdul de rentat,
ensamblable per al funcionament com a únic conjunt i disposarà, com a mínim, dels següents elements:
•
•
•
•
•
•
•
•

Motorreductors
Conjunt de cadenes, pinyons i transmissió
Eixos de rodadura
Rodaments i coixinets
Sistema de rodament adaptat a rail ferroviari tipus S14
Sensors finals de carrera
Sistema d’antivolcatge de mòdul
Sistema de seguretat antiatrapament amb l’eix de rodadura

Tot el conjunt serà fabricat en acer inoxidable de qualitat AISI304 i/o S-235 amb aplicació de
galvanitzat. Les unions seran preferiblement cargolades amb perns i rosques de qualitat 4.6. Els
elements soldats es realitzaran segons especificacions de fabricació i s’aplicarà un galvanitzat posterior
a la realització de la soldadura, el qual serà certificat ATEG amb informe de gruixos aplicats per entitat
de control.
El disseny i components definitius del sistema de translació dels mòduls de rentat s’ajustarà als models
existents en la xarxa de tallers de l’FMB i maximitzarà la seguretat d’operació i funcionament per la
reducció de riscos contra els equips i les persones. Serà presentat per l’empresa contractista i validat
per la DF i FMB, en la fase de replanteig de les obres i inclourà tots els elements pel correcte
desenvolupament de les funcions esperades.
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S’incorporarà d’un sistema anti-atrapament consistent en un sistema que propicii l’aturada d’emergència
del mòdul, el qual tallarà el sumbinistrament al mòdul en cas de ser accionat, provocant-ne l’aturada. El
sistema estarà format per unes barres d’acer de 1 metre instal·lades a les parts frontals del mòdul,
connectades al sistema anti—atrapament de la família PNOZ X, per accionar l’aturada d’emergència. Les
distàncies de seguretat per la instal·lació de les barres seran calculades tenint en compte els següents
paràmetres:
- Distància entre sistema de barra de parada i el relé de seguretat
- Distància que recorre el mòdul i temps d’actuació del relé de seguretat
- Recorregut del mòdul des de la seva parada
El funcionament del
-

sistema serà el següent:
Al ser accionada la barra, s’accionarà el relé de seguretat
El relé de seguretat enviarà la senyal d’aturada
La senyal d’aturada tallarà el subministrament elèctric del mòdul
El mòdul s’aturarà al no disposar de subministrament.

El rearmament del sistema de seguretat serà tipus manual.
El sistema estarà format per elements d’aturada d’emergència, desbloqueig i accionament manual dels
sistemes elèctrics i pneumàtics del mòdul, com polsadors d’emergència i selectors. Tanmateix,
disposarà dels sensors i actuadors necessaris pel control de funcionament dels equips i realitzar
l’aturada automàtica en cas d’alarma.
A nivell físic, es disposarà d’elements necessaris per evitar atropellaments o atrapaments en els dos
extrems del mòdul, com faldó i barra de seguretat vinculats a relé de seguretat i sensors mecànics
lliures de potencial; o barreres físiques per evitar contacte amb els eixos de rodadura del sistema de
translació. També es disposarà d’elements que evitin el risc de volcatge del mòdul, amb un sistema
tipus “garra” al rail S14 de translació dels mòduls.
El disseny i components definitius del sistema de seguretat dels mòduls de rentat s’ajustarà als models
existents en la xarxa de tallers de l’FMB i maximitzarà la seguretat d’operació i funcionament per la
reducció de riscos contra els equips i les persones. Serà presentat per l’empresa contractista i validat
per la DF i FMB, en la fase de replanteig de les obres i inclourà tots els elements pel correcte
desenvolupament de les funcions.
CABLEJAT, CANONADES, DIPÒSITS I ELEMENTS AUXILIARS
Els mòduls de rentat disposaran de tot l’equipament, petit material, accessoris i elements necessaris per
la interconnexió de tots els sistemes entre sí i per la connexió amb la resta d’elements del sistema
global de rentat presents en el túnel de rentat.

7 de 11

Data: Febrer / 2021
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

El cablejat elèctric serà mitjançant cablejat multifilar lliure d’halògens amb designació RZ1-k(AS), de
tensió assignada 0,6/1 kV i conforme a normativa CPR. Els suports i canalitzacions es realitzaran d’acord
a la normativa vigent i plecs tècnics de FMB.

funcionament, eliminant el risc de interferències de comunicacions per mitjans potencials
d’interferència. Es disposarà de mòdul de connexió Modbus RTU (RS485 HD). El cable modbus serà
apte per connexió Ethernet futura i apre per a moviment flexible.

Les canonades hidràuliques seran de polietilè d’alta densitat PEHD de diàmetre adequat i disposaran
d’accessoris com suports d’acord a normativa vigent i plecs tècnics de l’FMB.

En els trams de conducció elèctrica i de control fora de l’abast de la translació del mòdul de rentat, fins
al quadre general de gestió i control, el cablejat transcorrerà per l’interior de safata metàl·lica
galvanitzada tipus rejiband o canal de PVC lliure d’halògens tipus UNEX, de secció 300x60mm i
100x60mm, amb separadors, tapes, suports i accessoris, ancorada superficialment a les parets i sostre
del túnel de rentat. En el cas de canalitzacions metàl·liques, es disposarà de cablejat de coure nu de
16mm2 per la connexió a la xarxa de terra.

L’aigua tractada i osmotitzada de rentat, així com els productes químics necessaris s’emmagatzemaran
en dipòsits equipats amb bombes d’impulsió dosificadores per cada dipòsit, adequades al cabal i pressió
de subministrament necessari pel correcte rentat, així com filtres de partícules reemplaçables, amb
detecció d’estat. Les bombes dosificadores de producte químic seran homologades per cada producte a
utilitzar, homologats a altres estacions.
Amb aquestes actuacions se subsanen els problemes de dosificiació de producte químic i de detecció de
nivell i càrrega dels dipòsits dels mòduls de rentat
El disseny i components definitius dels mòduls de rentat s’ajustarà als models existents en la xarxa de
tallers de l’FMB. La proposta d’execució serà presentada per l’empresa contractista i validada per la DF i
FMB, en la fase de replanteig de les obres i inclourà tots els elements pel correcte desenvolupament de
les funcions.
3.3.2.
Sistema de transmissió de potència i senyal/comunicacions a mòduls de
rentat
El sistema actual de transmissió de senyals (inclús sensors d’emergència) als mòduls és inalàmbric,
provocant un retràs de la recepció de la informació i representant un perill potencial per a la seguretat
dels equips, trens i persones.
Amb les noves actuacions, els nous mòduls de rentat, mòbils al llarg de la longitud total del túnel de
rentat, s’alimentaran elèctricament i es comunicaran amb el quadre general del sistema de rentat des
d’un nou sistema de transmissió de potència i comunicacions cablejat, basat en un carril per carret de
translació lineal ancorat a estructures d’acer existents del túnel de rentat amb subjecció de cablejat pla i
extensible.
S’aprofitarà les estructures d’acer existents ancorades a les parets de bloc de formigó del túnel de
rentat per la instal·lació del nou sistema de transmissió de potència i comunicacions. El carril a instal·lar
serà d’acer inoxidable i PVC, específic per a entorns d’alta operativitat i ambients corrosius, de la marca
VAHLE o equivalent, amb sistema de seguiment K1 TRACK. La seva disposició correspondrà a la
longitud total del túnel de rentat, en l’àmbit de translació dels nous mòduls de rentat.
L’alimentació elèctrica i control dels mòduls es realitzarà mitjançant cable pla lliure d’halògens amb
aïllament de HEPR atòxic, de tensió assignada 0,6/1 kV, afumex i conforme a normativa CPR, de la
marca SUMCAB model SUMSAVE AS TPR o equivalent, de secció adequada a la potència del mòdul de
rentat, ancorat als sistemes de seguiment K1 TRACK.
El cablejat de control consistirà en mànega multifilar de control de la marca CERVIFLAM Z1Z1-F (AS)
300/500V o equivalent. Incorporarà connexió modbus per la transmissió de dades que no intervinguin
en la seguretat de l’equip ni en la dinàmica del cicle de rentat. Serà extensible i es desplaçarà pel
sistema de desplaçament al llarg del túnel de rentat, per la qual cosa s’assegurarà el correcte
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La disposició i característiques del sistema de transmissió de potència i senyal/control es pot observar
en els plànols adjunts.
La proposta de dimensionat i disseny del cablejat elèctric i de control adequat al sistema de rentat
ferroviari a instal·lar serà presentat per l’empresa contractista i validat per la DF i FMB, en la fase de
replanteig de les obres i inclourà tots els elements pel correcte desenvolupament de les funcions.
3.3.3.

Sistema global de potència, gestió i control rentat ferroviari

Fins ara, el sistema de control de rentat utilitzava el software PL7 de Schneider, obsolet i fora de gama,
fet que provoca que en cas d’avaria del PLC, els equips no es poden substituir de forma ràpida al estar
descatalogats i no homogeneïtzats amb eltres estacions. A més, el sistema només es compatible per
Windows XP i d’elevat cost i interfície d’operació.
Per solucionar els problemes de operació i funcionament detectats, els nous mòduls de rentat, així com
les instal·lacions auxiliars existents pel correcte desenvolupament de les tasques de rentat ferroviari,
com sistemes s’aigua a altra pressió, depuradora i planta d’osmisi d’aigua de rentat, sistema de gestió
de grafitis, etc. s’alimentaran i seran gestionats i controlats per un nou sistema de gestió i control
d’instal·lació de rentat a instal·lar en el taller. Aquest sistema estarà format per un conjunt de quadres
elèctrics, elements de control i software de gestió, integrats en un únic sistema global de rentat
ferroviari.
L’esquema de principi general del sistema de potència, gestió i control de rentat ferroviari, així com els
esquemes unifilars dels nous quadrs elèctics i esquemes de maniobra per la implementació de la
seguretat d’operació es pot observar en els plànols adjunts.
Tot seguit es presenta la descripció dels diferents components que integren el sistema. La informació
detallada i característiques específiques dels diferents elements es troben en els plecs de qualitat i
documentació tècnica de les instal·lacions estandarditzades existents en els diferents tallers de la xarxa
de FMB.
QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS (QGP)
El quadre general de proteccions disposa del sistema de control integrat per l’alimentació independent
dels diferents subsistemes del túnel de rentat del taller. S’alimenta des del QGBT del taller, a través de
l’autotransformador generador de neutre de nova instal·lació.
El quadre de proteccions estarà compost per:

8 de 11

Data: Febrer / 2021
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

• Armari elèctric de material termoplàstic ABS de doble aïllament per a instal·lació sobre paret,
porta amb pany i clau, amb grau de protecció IP55 o superior de la marca Schneider o
equivalent.
• Cablejat tipus afumex lliure d’halògens d’acord amb normativa CPR
• Interruptor de capçalera tipus seccionador en càrrega de la marca Schneider o equivalent,
tetrapolar amb tall omnipolar de 160A de capacitat nominal.
• Dispositius de protecció magnenotèrmica i diferencial per a cada un dels cirucits, dimensionat
segons les necessitats dels diferents elements a alimentar, per protecció contra sobreintensitats
i contactes indirectes.
• Elements de comandament i control per integració dels components elèctrics en un unic sistema
de control i operació d’elements de rentat ferroviari.
El quadre disposarà d’un 30% d’espai disponible per a futures ampliacions.
QUADRE GENERAL DE RENTAT FERROVIARI (QGRF)
El quadre general de rentat ferroviari disposarà del sistema de control integrat per l’alimentació i
operació dels mòduls de rentat ferroviari i altres instal·lacions independents com sistema d’alta pressió,
depuradora, osmosis inversa, ACS/Grafitis. La configuració serà similar al sistema executat en el taller
de FMB Sant Genís. S’alimentarà des del Quadre General de Proteccions del túnel de rentat.
El quadre de rentat ferroviari estarà compost per:
• Armari elèctric de material metàl·lic d’acer inoxidable per a instal·lació sobre paret, porta amb
pany i clau, amb grau de protecció IP55 o superior de la marca Schneider o equivalent.
• Cablejat tipus afumex lliure d’halògens d’acord amb normativa CPR
• Interruptor de capçalera tipus seccionador d’aturada d’emergència de la marca Schneider o
equivalent, tetrapolar amb tall omnipolar de capacitat nominal segons necessitats de la
instal·lació.
• Dispositius de protecció, comandament i elements interns auxiliars de la marca Schneider o
equivalent amb maniobra a 24Vdc per cada circuit, dimensionat segons necessitats.
• Sensors de seguretat de la marca Scnheider o equivalent amb maniobra a 24Vdc.
• Botoneres, posladors i indicadors lluminosos per ences/apagat manual d’equips de la marca
Schendier elèctric o equivalent amb maniobra a 24Vcd.
• Automata programable PLC de la marca Schneider, sèrie M241 o superior, d’alientació a 230Vac i
maniobra amb relés de protecció per a cada maniobra Somachine 4.1 o vàlid equivalent similar.
• Mòdul de seguretat de la marca Pilaz amb certificat de seguretat, enclavament i doble seguretat
per sistema de seguretat i catenària de manera individual i realmament segons normativa
vigent.
• Mòdul d’arrencadors de motor de la marca Schnedier sèrie ALTIVAR per variadors de freqüència,
maniobra a 24V i comunicació amb PLC via Modbus.
• Pantalla tàctil d’alta resolució tipus HMI de la sèrie STO de Schneider, de substitució fàcil,
maniobra a 24V, color i connexió remota via IP, així com comunicació amb el PLC via Ethernet.
• Conjunt d’elements de control i maniobra necessaris per la integració de tots els elements del
sistema de rentat en el software de gestió de rentat ferroviari.
Es disposarà del programari implementat Somachine 4.1. que sigui recomanable o software vàlid
similar sense bloqueig de contrasenya. El quadre elèctric disposarà d’un 30% d’espai de reserva per a
futures ampliacions.
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QUADRE GESTIÓ A.C.S - ESCALFADORS
Quadre elèctric per la protecció, gestió i control del sistema de rentat amb aigua calenta, similar al
sistema executat en el taller de FMB Sant Genís. S’alimentarà des del Quadre General de Proteccions
del túnel de rentat.
El quadre de gestió A.C.S. – escalfadors estarà compost per:
• Armari elèctric de material termoplàstic ABS de doble aïllament per a instal·lació sobre paret,
porta amb pany i clau, amb grau de protecció IP55 o superior de la marca Schneider o
equivalent.
• Cablejat tipus afumex lliure d’halògens d’acord amb normativa CPR
• Interruptor de capçalera tipus seccionador d’aturada d’emergència de la marca Schneider o
equivalent, tetrapolar amb tall omnipolar de capacitat nominal segons necessitats de la
instal·lació.
• Dispositius de protecció magnenotèrmica i diferencial per a cada un dels cirucits, dimensionat
segons les necessitats dels diferents elements a alimentar, per protecció contra sobreintensitats
i contactes indirectes.
• Elements de comandament i control per integració dels components elèctrics en un unic sistema
de control i operació d’elements de rentat ferroviari.
El quadre disposarà d’un 30% d’espai disponible per a futures ampliacions.
S’instal·larà dos nous escalfadors instantanis d’aigua, similars als executats al túnel de rentat del taller
Boixeres, de potència nominal 24 kW, alimentació trifàsica per un cabal nominal de 17 L/min. Es
disposarà d’un termòstat digital de superfície, amb sonda PTC, model FN-48 o equivalent.
La interconnexió de l’escalfador amb la xarxa d’aigua calenta es realitzarà amb canonada de polietilè
d’alta densitat PEHD de secció adequada al cabal de treball.
SISTEMA DE GESTIÓ DE GRAFITIS
El sistema de gestió de grafitis actual no funciona de forma adequada, ja que la vàlvula de gestió no
disposa de micro de posició, per la qual cosa qualsevol fallada en el sistema d’aire o de posicionat de
qualsevol causa, no es detecta la posició i reenvia tota l’aigua que hagi quedat, sense discriminar ni
l’origen de la mateixa ni el seu estat.
Per solucionar els errors en el sistema de gestió d’aigües de grafitis, s’instal·larà un nou sistema de
Gestió i Control de rentat de grafitis, similar al sistema implementat per l’FMB al taller Sant Genís, el
qual estarà format pels següents elements:
• Quadre elèctric de proteccions, gestió i control del sistema de rentat de grafitis compost per:
o Armari elèctric de material termoplàstic ABS de doble aïllament per a instal·lació sobre
paret, porta amb pany i clau, amb grau de protecció IP55 o superior de la marca
Schneider o equivalent.
o Cablejat tipus afumex lliure d’halògens d’acord amb normativa CPR
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o Interruptor de capçalera tipus seccionador d’aturada d’emergència de la marca Schneider
o equivalent, tetrapolar amb tall omnipolar de capacitat nominal segons necessitats de la
instal·lació.
o Dispositius de protecció magnenotèrmica i diferencial per a cada un dels cirucits,
dimensionat segons les necessitats dels diferents elements a alimentar, per protecció
contra sobreintensitats i contactes indirectes.
o Elements de comandament i control per integració dels components elèctrics en un unic
sistema de control i operació d’elements de rentat ferroviari.
o El quadre disposarà d’un 30% d’espai disponible per a futures ampliacions.
• Instal·lació hidràulica global del sistema de rentat de grafitis composta per:
o Equip de bombeig directe per aigua de grafitis, amb bomba submergible en l’arqueta de
bombeig del túnel de rentat, amb sensor de nivell, per la conducció de l’aigua de grafitis
a zona d’emmagatzematge formada per dipòsits de grafitis (DG), amb pressió i cabal
necessari segons la configuració definitiva del sistema
o Conjunt de 5 dipòsits per emmagatzematge d’aigua de grafitis ni aprofitables, amb
sensors de nivell, estructures de suportació elevada d’acer amb tractament anticorrosiu,
accessoris de connexió i control.
o Conjunt de canonades de diàmetre necessari segons configuració definitiva del sistema,
fins a 100m de longitud, de material plàstic tipus PEHD, amb accessoris, suports i petit
material des de l’arqueta de bombeig fins els dipòsits d’acumulació de grafitis,
d’instal·lació superficial en els paraments del túnel de rentat.
QUADRE DEPURADORA I OSMOSI INVERSA
El sistema de depuració i osmosi inversa existent del taller s’alimentaran des d’un nou quadre de
proteccions, gestió i control. La configuració del quadre Depuradora/Osmosi serà similar al sistema
executat en el taller de FMB Sant Genís. S’alimentarà des del Quadre General de Proteccions del túnel
de rentat.
El quadre de depuradora i Osmosi inversa estarà compost per:
• Armari elèctric de material termoplàstic ABS de doble aïllament per a instal·lació sobre paret,
porta amb pany i clau, amb grau de protecció IP55 o superior de la marca Schneider o
equivalent.
• Cablejat tipus afumex lliure d’halògens d’acord amb normativa CPR
• Interruptor de capçalera tipus seccionador d’aturada d’emergència de la marca Schneider o
equivalent, tetrapolar amb tall omnipolar de capacitat nominal segons necessitats de la
instal·lació.
• Dispositius de protecció magnenotèrmica i diferencial per a cada un dels cirucits, dimensionat
segons les necessitats dels diferents elements a alimentar, per protecció contra sobreintensitats
i contactes indirectes.
• Elements de comandament i control per integració dels components elèctrics en un unic sistema
de control i operació d’elements de rentat ferroviari.
El quadre disposarà d’un 30% d’espai disponible per a futures ampliacions.
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QUADRE ALTA PRESSIÓ
El sistema d’aigua a alta pressió existent del taller, format per conjunt de bombes AP existents,
s’alimentarà des d’un nou quadre de proteccions, gestió i control. La configuració del quadre Alta
Pressió serà similar al sistema executat en el taller de FMB Sant Genís. S’alimentarà des del Quadre
General de Proteccions del túnel de rentat.
El quadre de Alta Pressió estarà compost per:
• Armari elèctric de material termoplàstic ABS de doble aïllament per a instal·lació sobre paret,
porta amb pany i clau, amb grau de protecció IP55 o superior de la marca Schneider o
equivalent.
• Cablejat tipus afumex lliure d’halògens d’acord amb normativa CPR
• Interruptor de capçalera tipus seccionador d’aturada d’emergència de la marca Schneider o
equivalent, tetrapolar amb tall omnipolar de capacitat nominal segons necessitats de la
instal·lació.
• Dispositius de protecció magnenotèrmica i diferencial per a cada un dels cirucits, dimensionat
segons les necessitats dels diferents elements a alimentar, per protecció contra sobreintensitats
i contactes indirectes.
• Elements de comandament i control per integració dels components elèctrics en un unic sistema
de control i operació d’elements de rentat ferroviari.
El quadre disposarà d’un 30% d’espai disponible per a futures ampliacions.
3.4. Instal·lacions generals del túnel de rentat
3.4.1.

Alimentació elèctrica del túnel de rentat

En l’actualitat, l’equipament del túnel de rentat s’alimenta amb una línia trifàsica a 400V sense neutre
(3F) i eren els mòduls de rentat existents els que disposaven de transformadors 380V – 230V ubicats en
la part superior dels mòduls per alimentar les càrregues monofàsiques i el control.
Degut a l’exposició d’aquests equips a la humitat i projecció d’aigua, es planteja la instal·lació d’un
autotransformador generador de neutre a la capçalera de la instal·lació elèctrica d’alimentació al
sistema de rentat ferroviari. L’autotransformador generador de neutre artificial serà de tipus sec trifàsic,
amb envolvent metàl·lica amb grau de protecció IP65 i protecció contra ambients corrosius. La ubicació
de l’autotransformador serà a la sala de quadres elèctrics generals del taller (sala QGBT).
Les característiques tècniques de l’autotransformador són les següents:
Potencia
T.Entrada
T.Salida
Frecuencia
Grupo de conexión
Envolvente
Grado de protección
Refrigeración

80 kVA
400 V (3F)
400 V (3F+N)
50/60 Hz
ZN0
Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2)
IP-65 / IK-10
ANAN
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Temperatura ambiente
Incremento de temperatura
Aislantes
Bobinado
Tensión de prueba
Normas

45 °C
Clase H
Clase H - 180 ºC
Clase HC - 220 °C
3 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE

L’autotransformador s’instal·larà sobre suports antivibratoris tipus silent-block i disposarà de proteccions
en el primari i secundari, així com sistema anticondensació.
La ubicació de l’autotransformador i dels diferents quadres elèctrics i esteses de cablejat es poden
observar en els plànols adjunts.
3.4.2.

Adaptació sistema de depuració i osmosi

S’adequarà el sistema existent de depuració d’aigua i osmosi inversa per adaptar-se al nou sistema de
gestió i control global de rentat ferroviari. Es consideren actuacions de desplaçament d’elements
existents, retirada d’equipament obsolet o fora d’ús i nova instal·lació d’equips, canonades, cablejat i
accessoris necessaris per la correcta integració del sistema de depuració d’aigua i osmosi d’aigua
existents.
Es realitzarà el replanteig de les actuacions a realitzar per part de l’empresa contractisa, amb supervisió
de tècnics de FMB i la DF.
El diagrama de principi de la instal·lació hidràulica existent del túnel de rentat es pot observar en els
plànols adjunts.
3.4.3.

La documentació As-Built inclou l’entrega de tota la documentació, homologacions, assaigs i certificats
corresponents als elements del túnel de rentat. La documentació a incorporar, sense caràcter limitatiu i
a validar per la DF durant el transcurs de les obres, serà la següent:
Memòria descriptiva de la documentació As-Built de l’obra
Fitxes tècniques de tots els materials i equipaments
Declaracions de prestacions
Certificats de qualitat de materials
Plànols constructius de la instal·lació en CAD i PDF, inventari d’elements
Càlculs justificatius realitzatsMarcatge CE individual per a cada material
Manual d’usuari dels mòduls de rentat i diferents elements de la instal·lació
Manual d’instal·lació
Manual d’usuari
Manual de manteniment
Protocol de proves realitzades pels mòduls lde rentat
Pla de manteniment adaptat pels mòduls de rentat i altres sistemes de rentat objecte d’aquest
ecàrrec
• Actualització de taules d’excel de l’FMB de cablejat, xarxa de dfades, sistema SIVICE,
telecomandament, taules de paprxeo de ITI, etc.
• Legalitzacions elèctriques i inscripció dels registres pertinents

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barcelona, Febrer de 2021
L’AUTOR DEL PROJECTE

Adaptació sistema Alta Pressió

S’adequarà el sistema existent d’aigua a alta pressió per adaptar-se al nou sistema de gestió i control
global de rentat ferroviari. Es consideren actuacions de desplaçament d’elements existents, retirada
d’equipament obsolet o fora d’ús i nova instal·lació d’equips, canonades, cablejat i accessoris necessaris
per la correcta integració del sistema de depuració d’aigua i osmosi d’aigua existents.

David Jiménez Abelenda
Enginyer Industrial
Núm. Col·legiat 14.720

Es realitzarà el replanteig de les actuacions a realitzar per part de l’empresa contractisa, amb supervisió
de tècnics de FMB i la DF.
4.

DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA

L’empresa contractista desenvoluparà durant el transcurs de l’obra els treballs de confecció i recopilació
de dades per l’elaboració de la documentació As-Built de l’obra d’acord a les especificacions i llibre
d’estils de l’FMB, de tots els subsistemes pertanyents i relatius a aquesta obra. S’inclou la delineació
corresponent a la actualització dels plànols existents de la zona de taller i la generació de nous plànols
per la complemenbtació de la part gràfica dels treballs.
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Id
0

Nombre de tarea

Duración

Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de
l'FMB

Comienzo

Fin

Predecesoras
oct

200 días

lun 01/11/21

vie 05/08/22

0 días

lun 01/11/21

lun 01/11/21

1

INICI D'OBRA

2

20 días

lun 01/11/21

vie 26/11/21 1

20 días

lun 29/11/21

vie 24/12/21 2

15 días

lun 27/12/21

vie 14/01/22 3

10 días

lun 17/01/22

vie 28/01/22 4

50 días

lun 31/01/22

vie 08/04/22 5

60 días

lun 11/04/22

vie 01/07/22 6

8

REPLANTEIG, IDENTIFICACIÓ AFECTACIONS, INSTALꞏLACIONS
PROVISIONALS, ALTERNATIVES D'EXECUCIÓ
REALITZACIÓ DE COMANDES, TERMINI ENTREGA MATERIALS,
FABRICACIONS A TALLER, IMPLANTACIÓ OBRA
DESMUNTATGES I RETIRADES D'INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENT
FIX OBSOLET (MÒDULS, RAILS, ETC.)
DESPLAÇAMENTS INSTALꞏLACIONS FERROVIARIES I NO
FERROVIARIES TÚNEL DE RENTAT
ACTUACIONS OBRA CIVIL / ARQUITECTURA (PAVIMENTS,
ESTRUCTURES, RAILS, REVESTIMENTS, PINTATS, ETC.)
ACTUACIONS INSTALꞏLACIONS (MÒDUL DE RENTAT, QUADRES
ELÈCTRICS, RAILS POTÈNCIA I SENYAL, ETC.)
SANEJAMENT D'ESPAIS, SUPERFÍCIES I ACABATS FINALS

5 días

lun 04/07/22

vie 08/07/22 7

9

POSTA EN MARXA, INTEGRACIONS, PROVES I FORMACIÓ

10 días

lun 11/07/22

vie 22/07/22 8

10

LEGALITZACIONS I DOCUMENTACIÓ AS-BUILT

10 días

lun 25/07/22

vie 05/08/22 9

11

GESTIÓ DE RESIDUS

200 días

lun 01/11/21

vie 05/08/22 1

12

SEGURETAT I SALUT

200 días

lun 01/11/21

vie 05/08/22 1

13

CONTROL DE QUALITAT

200 días

lun 01/11/21

vie 05/08/22 1

14

FI OBRA

0 días

vie 05/08/22

vie 05/08/22 10;11;12;13

3
4
5
6
7

Projecte: Adequació túnel de rentat ZAL L9
Expedient: F.19650.9 - ZA-TDR

tri 4, 2021
nov

dic

ene

tri 1, 2022
feb

mar

abr

tri 2, 2022
may

jun

jul

tri 3, 2022
ago

01/11

05/08

Tarea

Hito externo

Sólo duración

Hito de línea base

División

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Resumen de línea base

Hito

Tarea inactiva

Resumen manual

Progreso

Resumen

Hito inactivo

Sólo el comienzo

Fecha límite

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Sólo fin

Tareas externas

Tarea manual

Línea base
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ANNEX II – SEGURETAT I SALUT
1.
1.1.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

4.
4.1.

4.2.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de
l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat
i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures
de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li
siguin d'aplicació si n'és el cas.
PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
NIF
Adreça
Població
3.

:
:
:
:
:

David Jiménez Abelenda
Enginyer Industrial
14.720
Active Enginyeria
Barcelona

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

2.

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

Identificació de les obres
El present document fa referència als treballs necessaris a nivell d’obra civil, instal·lacions, i acabats
d’arquitectura, a realitzar en l’adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia L9 de L’FMB.

1.2.

DADES DEL PROJECTE

:
:
:
:

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

4.3.

:
:
:
:
:

David Jiménez Abelenda
Enginyer Industrial
14.720
Active Enginyeria
Barcelona

Tipologia de l'obra
L'obra a executar consisteix en l’adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de Ferrocarrils
Metropolitans de Barcelona.
En l’adequació es duran a terme treballs d'obra civil com noves estructures elevades a nivell de rail
ferroviari, acabats anticorrosius i antilliscants, nous mòduls de rentat i sistema global de la instal·lació de
rentat ferroviari i treballs d'instal·lacions (instal·lacions elèctriques de baixa tensió i comunicacions,
instal·lacions de fontaneria en alta i baixa pressió, sanejament,...).
Aquests treballs comprenen:
OBRA CIVIL
• Nou rail tipus S14 per translació de mòdul de rentat a alçada de rail ferroviari

INSTAL·LACIONS
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
A-08005795
Carrer 60, núm. 21-23 sector A, Polígon Industrial Zona Franca
08040 Barcelona

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.
Titulació/ns

:
:

David Jiménez Abelenda
Enginyer Industrial

Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:

14.720
Active Enginyeria
Barcelona
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• Instal·lació de nou sistema de rentat ferroviari, consistent en 2 mòduls de rentat i els elements
elèctrics i de comunicacions pel control i funcionament de la instal·lació.
• Baixa tensió: nou quadre i subquadres elèctrics per l’alimentació dels mòduls de rentat i elements
auxiliars de la instal·lació, i cables d’alimentació elèctrica i comunicacions sobre rail desplegable.
• Canalitzacions.
• Xarxa de dades.
ARQUITECTURA
• Paviment a base de reixes tipus PRFV a alçada de rail ferroviari.
• Revestiment d’estructures ferroviàries amb pintura anticorrosiva.
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4.4.

Situació
Emplaçament
Carrer, plaça
Població

4.5.

Taller de metro ZAL FMB
44, Carrer Lletra A de la Zona Franca, 30,
08040 Barcelona

:
:

L-9N ZAL
B20, M27, N6, B84, B15, B18, B80, 11, V31

Subministrament i Serveis
Aigua
Gas
Electricitat
Sanejament
Altres

4.8.

:
:
:

Comunicacions
Línia Metro
Línia Autobús

4.6.

4.12.

:
:
:
:
:

Els propis de l’estació i les dependències
Els propis de l’estació i les dependències
Els propis de l’estació i les dependències
-

Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, incloent la Seguretat i
Salut complementària, excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 590.554,13€. (cinc-cents
noranta mil cinc-cents cincuanta-quatre euros amb tretze cèntims).

4.9.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 9 mesos.

4.10.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.

4.11.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
CAP DE COLLA
OFICIAL 1A
OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
OFICIAL 1A GUIXAIRE
OFICIAL 1A PINTOR
OFICIAL 1A MANYÀ
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A LAMPISTA
OFICIAL 1A MUNTADOR
AJUDANT COL.LOCADOR
AJUDANT PINTOR
AJUDANT MANYÀ
AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT LAMPISTA
AJUDANT MUNTADOR
AJUDANT
MANOBRE
MANOBRE GUIXAIRE
MANOBRE ESPECIALISTA
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Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ABRAÇADORES
ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC
ACER EN BARRES CORRUGADES
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS
AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
ARMARIS METÀL·LICS
BEURADES
CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
CABLES DE PARELLS I DE QUADRETS
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
CALÇS
CANALS METÀL.LIQUES
CIMENTS
COMUNICACIONS
CONDUCTES
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
CONDUCTORS DE COURE NUS
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A URINARIS
DETECTORS, PREMADORS I SIRENES
FAMÍLIA FQ2
FASÍMETRES
FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
FILFERROS
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
GUIXOS
INODORS
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
INTERRUPTORS I COMMUTADORS
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS (P)
LÀMINES I LLOSETES DE PVC HETEROGENI
LAVABOS
MAONS CERÀMICS
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MECANISMES
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS EMERGÈNCIES
PART PROPORCIONALS D'ACCESSORIS LLUMS ESPECIALS
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROTECCIÓN
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE
TENSIÓ BAIXA
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
PERFILS METÀL.LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
PINTURES, PASTES I ESMALTS
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PLANXES D'ACER
PLANXES I PERFILS D'ACER
PLAQUES DE GUIX LAMINAT
PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC
RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES
REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS
SAFATES AÏLLANTS
SAFATES METÀL.LIQUES
SEGELLANTS
SISTEMES VRV R410A
SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
SORRES
TACS I VISOS
TAULERS DE FUSTA
TOTXANES
TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ
TUBS DE PVC A PRESSIÓ
TUBS FLEXIBLES D'ACER
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
TUBS RÍGIDS METÀL.LICS
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
URINARIS
VENTILADORS-EXTRACTORS
VISOS
4.13.

Maquinària prevista per a executar l'obra
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS
RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800 KG A 1500 KG
COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O EQUIVALENT
CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3)
CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3)
CAMIÓ GRUA DE 5 T
GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T
GRUA AUTOPROPULSADA DE 40 T
FORMIGONERA DE 165 L
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC
MÀQUINA PER A DOBLEGAR RODÓ D'ACER
CISALLA ELÈCTRICA
EQUIP DE BARRINAT AMB BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE, ENTRE 100 I 400 MM DE
DIÀMETRE
GRUP ELECTRÒGEN DE 45/60 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS

5.
5.1.

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

Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de
vehicles.
Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat
caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el
neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió
al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de
realitzats els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional
dels equips secundaris per planta és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
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•
−
−
−

−
•
−
−
−
−
•
−
−
−
−
•
−
−

5.2.

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips
de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.
Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la
virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentació.

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

5.3.

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

5.4.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
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d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on
al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran
les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols),
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
−
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
−
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
−
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.
−
Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.
−
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIEAP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.
−
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
−
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
−
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
−
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
−
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.
−
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
−
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin
l’estanquitat contra fum, calor i flames.
−
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli
una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.
•

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
−
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
−
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
−
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
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−

6.

s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers
auxilis disposaran, com a mínim, de:

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

−
−
−

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

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

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

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

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
6.1.

Com a mínim un per a cada 10 persones.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

•

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.

Serveis higiènics
•

Lavabos

Cabines d’evacuació

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

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

•

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

Local de dutxes

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.
6.2.

Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3.

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

6.4.

6.5.

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

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

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material
utilitzat o caducat.

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

7.

Local de descans

7.1.

ÀREES AUXILIARS
Centrals i plantes

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més
pròxim possible al menjador i serveis.

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir
de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes,
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“,
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en
previsió de bolcades.

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

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la
sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.

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

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant
o importador.
7.2.

8.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com
en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats
els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2
m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus
residus de construcció.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips
que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux.
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

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

9.

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

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament
d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació
total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).
7.3.

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

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl
o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

TRACTAMENT DE RESIDUS

9.1.

Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada
a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:
−
Amiant.
−
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
9.2.

Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

•

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses
de les vies respiratòries.
10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

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

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees
previstes per aquest fi.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
•

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
10.1.

Explosius

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

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

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

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

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell.
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Serveis afectats
Al tractar-se d'una obra de remodelació, es produiran afectacions a la marxa normal del propi edifici i
dels seus ocupants. No obstant, l'execució de l'obra es realitzarà de tal manera que es minimitzi
aquesta afectació, coordinant amb els diferents responsables de les àrees afectades la millor manera
d’execució dels treballs.

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

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

10.2.

Servituds
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions,
tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte
de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el
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Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les
despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
10.3.

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

:

Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

:

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

DURADA DE LES ACTIVITATS

:

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

Característiques meteorològiques
Les dades meteorològiques són les corresponents al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
DIVISÒRIES ( OBRA )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
PAVIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENTS METÀL·LICS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte,
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.
14. MEDIAMBIENT LABORAL
14.1.

Agents atmosfèrics

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient al inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre)
i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).
12.1.

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

12.2.

Ordre d'execució dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial,
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els
mitjans a emprar.

12.3.

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.
14.2.

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

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús
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ocasional - habitual.
Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassa’t i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits,
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.
200 lux
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux
: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.
1000 lux
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
100 lux

14.3.

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

:

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

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

82-94 dB
82 dB

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

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

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

14.4.

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

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

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per
empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses
són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en
els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
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−
−
−
−
−

Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació

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

Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada
asfàltiques

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
14.5.

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

Ordre i neteja

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la
pigmentació que pot ser persistent.

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

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiació.

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

Radiacions visibles

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
14.6.

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

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

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml;
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”

centelles.
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix
a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no
respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió,
senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament
radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació,
es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació,
respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV,
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que
mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminarse les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció
especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
- Equip:
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−
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de
làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui
la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran
sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es
deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de
dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de
l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un
escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells
topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
14.7.

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

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

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

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció
de cartes bomba.

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús
de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall
o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó40 o el fòsfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits
irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els
comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la
densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes
metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
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Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
−
−
−
−
−
−
−
−

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
càrrega damunt i que no rellisqui.

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

Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

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

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

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

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

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al
risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de
la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la
càrrega.
j)
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests
valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut
o convingut per l’equip.
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de
forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat
de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X005

u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X052

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb
sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats,
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig,
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida,
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat,
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
19. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”

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

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es
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faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció
implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
21.1.

•

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

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

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa
la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés
únicament a persones autoritzades.

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

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats
i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular
sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

Normes de Policia

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos
•

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers,
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.
21.2.

Àmbit d'ocupació de la via pública
•

Ocupació del tancament de l’obra

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

taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Situació de casetes i contenidors.

•

Complements

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

Manteniment

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

Accés a l’obra

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

•

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

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

21.4.

Operacions que afecten l'àmbit públic
•

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

Vigilància

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

Aparcament

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

Camions en espera

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

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb
el R.D. 1627/97.
21.3.

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Situació de grues-torre i muntacàrregues

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

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

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

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

Tanques
Situació

Tipus de tanques

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.
Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

•

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

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

−

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color

−
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Càrrega i descàrrega

−

−

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

Grues torre
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega

Apilament.

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

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i
descàrregues.
21.5.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar
en tremuges o en contenidors homologats.

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

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

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

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

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

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

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
21.6.

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

Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat
de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació
de pols.
Xarxes

Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per
a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en
compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la
vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a
realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la
bastida.

Sorolls. Horari de treball

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

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Bastides

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.

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

•

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

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

Evacuació

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
21.7.

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

Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”
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circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle
de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

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

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:
−
−

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

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides,
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de
desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

•

Elements de protecció
Pas vianants

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

Forats i rases

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

•

Enllumenat i abalisament lluminós

•

Paviments provisionals

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

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

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

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

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat
públic.

−

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.

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

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat
mínima 20 lux).

•

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

Manteniment

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

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

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

•

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
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•

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o
la part d’obra que exigís la seva implantació.
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21.8.

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

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
−
Incendi, explosió i/o deflagració.
−
Inundació.
−
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
−
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
−
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Arbres i jardins

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

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxilis.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
•

Parades d’autobús, quioscos, bústies

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

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

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

E06
E06.E01

22.1.

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

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

22.2.

Avaluació de riscos
Id
1

2

Mesures de protecció a tercers
4

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

6

9
10

11

13
14
16
17

18

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ÀREA DE TREBALL
CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER MATERIALS
PER FORMIGONERA
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2
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Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000151
I0000152
I0000153
I0000154
I0000155
I0000159
I0000161

E06.E04

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

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

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

13
2 /6
14
4
16

DIVISÒRIES ( OBRA )

Avaluació de riscos

2

4
6

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”

2

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Id
1

2

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

2

3

I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000151
I0000152
I0000153

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

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

E07
E07.E04

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

2 /6 /9 /14
16

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: EINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE FIBRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

2

3

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”

I0000154
I0000155
I0000161

E08
E08.E01

Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
13
13
2 /6 /9
14
16

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ARREBOSSATS,
ENGUIXATS I ESTUCATS
2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

2

3

Avaluació de riscos

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000151
I0000152

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /13
13
13
13
14
14 /17
14
14

Id
1

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

P
2

G
3

A
4

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000012

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
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I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

E08.E02

Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues sospeses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

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

Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: RADIAL
SERRA DE FORADAR D'AIGUA
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: FORMIGONERA
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
TALLS EN SEC
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

2 /6
14
16

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC. )

Avaluació de riscos

2

4
6

9

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIES IRREGULARS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.)

Id
1

2

P
2

G
3

A
4

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

1

2

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000072
I0000073
I0000078

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

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2 /16
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
9
10
10 /13 /18
10
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
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I0000079
I0000082
I0000084
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

E08.E03

Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

17
17
17
17
18
1
4 /13

I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

2 /6
14
16

I0000154
I0000155
I0000161

CEL RASOS

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

14
14
16
16
16
16
16
16
1
4 /13
2 /9
14
16

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS

E08.E04

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

1

1

1

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

Avaluació de riscos

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l’FMB”

PINTATS I ENVERNISATS

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I
ENVERNISSATS

Riscos
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14

Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
3
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS
DISSOLVENTS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

1

1

3

3

1

2

1

3

2

3

2

2

3

3

2

4

2

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9

24 de 30

Data: Febrer / 2021
MEMÒRIA ESS

I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000161

E09
E09.E02

Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

10 /13 /18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17 /18
1
4 /13

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

2 /9 /14
16

PAVIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluació de riscos
Id
1

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

A
3

2

3

3

3

2

2

I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

E09.E03

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

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

PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES
ADHERIDES I TENSADES
2

2

1

2

Id
1

3

3

2

2

3

2

2

2

2

1

2

2

2

Avaluació de riscos

4
6

9
13
16
17

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
EJECUCIÓN ESCALERAS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: COLES, MÀSTICS
PULIT EN SEC - POLS

P
1

G
3

A
3

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

3
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18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES, MÀSTICS
21
INCENDIS
Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

2

3

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000086
I0000097
I0000152
I0000154
I0000161

E09.E07

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Substituir l'inflamable per no inflamable
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4

Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

4
9
9
9
9
13 /18 /21
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
18
21
4 /13

I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000154
I0000161

E10
E10.E03

4
6

9
10
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2

1

3

3

1

1

1

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
2 /6
16

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER

Avaluació de riscos

Avaluació de riscos

2

2

2 /6
16

PAVIMENTS METÀL·LICS

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREES DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

1

MESURES PREVENTIVES

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT

Id
1

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS RUNES
PROCESSOS DE TALL
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

Id
1

2

1

3

3

4

1

1

1

6

1

2

2

1

1

1

9

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES FORADADES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
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10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULAR MATERIALS
AJUSTOS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000152
I0000154
I0000161

E14
E14.E01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
4

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

2 /6
16

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos

2
4

6
9

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
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3

2

4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

MESURES PREVENTIVES

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Id
1

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
10

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

(DIPÒSITS,

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues sospeses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4 /11
4
4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
10
11
11
12
12
12
13
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I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161

E14.E02

Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
15

20
20
20
20
20
20 /21
1
1 /13

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

2 /6 /9
14
21
16
4 /11
4 /11
16

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos

2
4

6
9

10

11
12
13
14

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
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2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

MESURES PREVENTIVES

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Id
1

2

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

(DIPÒSITS,

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues sospeses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
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I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000161

E15
E15.E01

Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20

I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

20
20
20
20
20
20 /21
11 /13
2 /6 /9
14
16
16

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

3

4

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
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I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

E17
E17.E01

Riscos
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1
11 /13
2 /6
14
16
16
16

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

Avaluació de riscos
Id
1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152

Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues sospeses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió

4
6
9

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES

P
1

G
3

A
3

1

1

1

1

3

3

1

2

2

1

2

2
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10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL
FIXACIÓ AMB PERFORADORES
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MATERIALS PESANTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: PER SOLDADURES
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

26. SIGNATURES
Barcelona, Febrer del 2021
L’ Enginyer Autor del Projecte

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000009
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000156
I0000159
I0000160
I0000161

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Realitzar el reblert de l’extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en
servei
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues sospeses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
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Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1

David Jimenez Abelenda
Enginyer Industrial
Col.legiat núm. 14.720

1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4 /11
4
9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
15
16
16
16
16
16
16
16
1
2 /6
16
11
4
16
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Plànols:

ANNEX II – SEGURETAT I SALUT

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions
tècniques necessàries.

PLEC DE CONDICIONS

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

1.

Pressupost:

1.1.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
Identificació de les obres
1.4.
El present plec fa referència als treballs necessaris a nivell d’obra civil, instal·lacions, i acabats
d’arquitectura, a realitzar en l’adequació del túnel de rentat del Taller de ZAL de la línia 9 de l’FMB.

1.2.

Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions
i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:
−
Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
−
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra Pública)
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo’‘.
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta
la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:
Memòria:

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que
la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec:

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
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Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i
recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la
mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat
modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun
document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu
al Contracte.
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2.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L.
31/1995) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
2.1.

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball,
com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al
treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació,
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari o es cregui convenient.
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:

17.

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a
la L.31/1995), i en particular:
d)
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o
successivament.
e)
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic,
així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:
1.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i
Salut en fase d'execució material de les mateixes.
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.
2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació
acadèmica en Construcció.
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Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a)

b)
2.

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o
successivament.
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
a)
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b)
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c)
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d)
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes
que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e)
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
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materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i)
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms.
j)
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi
en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions
que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la
designació de Coordinador.
4.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
5.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral,
en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra.
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió
executiva que calgui.

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

f)
g)
h)

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció,
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants
i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
2.3.

Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

2.5.

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

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

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

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte
per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de
treball durant l'execució de les obres.
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
2.4.

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

Director d'Obra

18.

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

19.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra,
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.
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20.

21.

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
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22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.

37.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels
límits establerts en el Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació
del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l)
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat
i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat
a la normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància
i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte,
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre
requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància
d'aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així
com dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan
competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de
seguretat a les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".
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2.6.

Treballadors Autònoms

3.

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

3.1.

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel
Coordinador de Seguretat.
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per
l’obra en qüestió.
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de
treball per part dels treballadors.
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de
protecció individual per part dels treballadors.
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
2.7.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

Treballadors
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a
l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les
instruccions d’aquell.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies
o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com
si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de
Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels
seus companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra.
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.2.

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
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Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.
3.3.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al
R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment
aquest Pla de Seguretat i Salut .

-

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb
els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
-

-

-

Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
Acotat del perímetre del solar.
Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:
-

-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
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- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de
circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

-

-

-

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en
avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘ESS.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral
(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers
i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions,
arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
−
−
−
−
−

Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
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− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors
amb risc de caigudes d’altura.

l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o
efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el
Contractista.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).
-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació
d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció
Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos,
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs
prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
-

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

4.

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

Altres.

3.4.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
3.5.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O.
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

4.1.

Textos generals
−

Convenis col·lectius.

−

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE
2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”.
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

−

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8,
9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de
1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de
julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE
29 de diciembre de 1994)”.

−

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

−

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

−

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials
i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a
l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec,
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen
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julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“,
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

−

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

−

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

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10
de enero de 2004)”.

−

−

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

−

−

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

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

−

−

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

−

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

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

−

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

−

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.

−

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

−

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

−

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado”.

−

−
−

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26
de septiembre de 1995)”.
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

−

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

−

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
250 de 19 de octubre)”.

−

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

−

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23
de marzo de 2007)”.

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

−

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

−

−

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

−

−

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

−

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

−

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

−

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

−

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

−

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

−

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
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de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

−

''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil
ante el riesgo químico.''

−

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

−

−

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4
de agosto de 2009)“.

''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH).''

−

''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''

−

''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

−

''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

−

''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''

−

''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en
lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores
de barbacoa y compuestos organoestánnicos).''

−

''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

−

−

−

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8
de junio de 2010).''
''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''
''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

4.2.

Condicions ambientals
−

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

−

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10
de juliol de 1987).

−

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

−

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

−

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

−

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”.
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

−

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

−

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

−

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

−

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.”

−

−

''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en
lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
(BOE de 18 de junio de 2003).

−

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

−

''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).''

−

−

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de
2006)”.

''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).''

−

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
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−

4.3.

4.4.

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)”.

Incendis
−

Ordenances municipals.

−

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”.
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

−

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

−

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

4.5.

Equips i maquinària
−

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

−

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de
14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

−

“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de
28 de noviembre de 1990)”.

−

“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”.

−

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

−

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

Instal·lacions elèctriques
−

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

−

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

−

−

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por
la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de
1997)”.

−

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de
1997)”.

−

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

−

−

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

−

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

−

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)”.

−

“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998)”.

−

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

−

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas,
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

−

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

−

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

−

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

−

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)”.

−

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

−

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de
19 de marzo de 2008)”.

−

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línea 9 de l’FMB”

11 de 16

Data: Febrer / 2021
PLEC CONDICIONS ESS

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

−

−

−

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.
−
4.7.

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”
''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de
las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''
Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de
mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”,
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”.
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

4.8.

Senyalització
−

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

−

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

−

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

Diversos
−

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de
1994)”.

−

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

−

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per
la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

−

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de
2002)”.

−

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

−

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)”.

−

“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17
de agosto de 2007)”.

−

Convenis col·lectius.

−

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE
268 de 6 de noviembre de 2009).”

−

''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de
junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.
4.6.

Equips de protecció individual
−

−

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE
de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”,
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

−

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

−

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de
la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos,
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5.
5.1.

4.5.-

CONDICIONS ECONÒMIQUES
Criteris d'aplicació
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per
conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements,
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els
casos d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat
i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes,
el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més
del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat
i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2.

5.3.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

6.
6.1.

:
:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2
anys.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:
•

Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la
recerca de les causes.
Prèvies als accidents.-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut
del Contractista per cada obra.

Posteriors als accidents.-

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.

−

Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
Investigació Tècnica d'Accidents.

•

Tècniques operatives de seguretat.

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de
la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat,
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

5.4.

MOLT GREU
GRAVÍSSIM

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les
següents Penalitzacions:
1.2.3.-

MOLT LLEU
LLEU
GREU

:
:
:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

El Factor Humà:
-

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
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6.2.

Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a
mínim un reconeixement periòdic anual.

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a
les matèries de la seva competència:

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.5.

6.3.

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat
i Salut

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
6.4.

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho,
en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la
seva important missió.

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
6.6.

Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà
periòdicament el control d'existències.
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−
7.

−

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES-FERRAMENTES

−
7.1.

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes
•

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i
accionament d’un material.

7.3.

Normativa aplicable
•

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

El terme equip i/o màquina també cobreix:

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

−
−

Directiva fonamental.

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor,
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

−

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).
•

−
−
−
−
−

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o
Màquines-Ferramentes
•

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
−
Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
−
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
−
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
−
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.
−

Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
•

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:
•
−

Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
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Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93).
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E.
Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

7.2.

fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per
un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

−

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E.
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
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−

−

−

−
−

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L
091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del
Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic,
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

−
−
−

8.

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

SIGNATURES
Barcelona, febrer del 2021
L’ Enginyer Autor del Projecte

David Jimemez Abelenda
Enginyer Industrial
Col.legiat núm. 14720

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
−

•
−

−
−
−

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28,
de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que
entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de
manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línea 9 de l’FMB”

16 de 16

Data: Febrer / 2021
ESS

AMIDAMENTS I PRESSUPOST E.S.S.

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l'FMB”
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AMIDAMENTS

Pàg.:
01
01

OBRA
CAPÍTOL

AMIDAMENTS

1

F.19650.9 - CZ-TDR
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
12

NUM. CODI
1

H1484110

UA

DESCRIPCIÓ

u

Samarreta de treball, de cotó

H1481242

u

13

15,000

u

H145E003

u

H147D102

u

15,000

H1461164

u

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

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

H1411112

u

25,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

6

H1424340

u

16

u

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1483344

u

4,000

18
AMIDAMENT DIRECTE

H1485140

u

H1445003

u

20,000

19

H1446004

u

H147D501

u

200,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

11

H144E406

u

4,000

5,000
20

10

15,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

9

30,000

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE

8

4,000

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

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

5,000

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

17

H1432012

H147D405

15,000

AMIDAMENT DIRECTE
7

10,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

5

5,000

5,000
15

u

5,000

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE

H1411111

5,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE

4

2

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE
14

H1474600

u

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

3

H1461110

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

50,000

H147K602

u

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

EUR

EUR
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AMIDAMENTS
21

H147L015

Pàg.:

u

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

22

H1489790

u

01
03

8

HBBAF004

Pàg.:

u

AMIDAMENT DIRECTE
9

HBBAF007

u

AMIDAMENT DIRECTE
10

HM31161J

UA

DESCRIPCIÓ

m

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

11
1

H152M671

H1512005

3

H152U000

HBBAA003

m

u

H1512010

m2

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

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

90,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

13

H1512021

HBBAA005

u

u

6

HBBAB115

u

HBBAC005

u

DESCRIPCIÓ

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

8,000

AMIDAMENT DIRECTE
2

H6AA2111

m

8,000

3

HBC12100

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

4,000

EUR

HBC1KJ00

m

35,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

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

7

UA

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

F.19650.9 - CZ-TDR
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

8,000
1

HBBAA007

01
04

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

5

50,000

5,000

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

200,000

Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs

m2

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE
4

200,000

120,000
12

2

4,000

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

m2

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

u

AMIDAMENT DIRECTE
NUM. CODI

4,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

15,000
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

4

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

15,000

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

AMIDAMENTS

3

AMIDAMENT DIRECTE

35,000

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

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

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS

Pàg.:
AMIDAMENT DIRECTE

5

HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

H16F3000

01
05

H16F1004

UA

DESCRIPCIÓ

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

h

1,000

F.19650.9 - CZ-TDR
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

55,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

OBRA
CAPÍTOL

5

720,000

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

50,000

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

PRESSUPOST

Pàg.:

OBRA

01

F.19650.9 - CZ-TDR

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1

PRESSUPOST

Pàg.:

2

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 15)

1 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 20)

1,88

15,000

28,20

2 H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 18)

15,73

15,000

235,95

12,50

5,000

62,50

3 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12)

4 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,03

25,000

125,75

5 H1411112

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

21,29

15,000

319,35

6 H1424340

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 3)

5,21

4,000

20,84

20 H147K602

u

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 16)

26,49

8,000

211,92

21 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 17)

19,28

15,000

289,20

22 H1489790

u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)

14,91

15,000

223,65

TOTAL

7 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

16,08

20,000

321,60

8 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,37

200,000

274,00

9 H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 6)

11,27

5,000

56,35

10 H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 7)

10,33

50,000

516,50

11 H144E406

u

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)

2,36

5,000

11,80

12 H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

4,81

5,000

24,05

13 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 9)

2,50

5,000

12,50

14 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 13)

46,03

10,000

460,30

15 H1461164

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

13,90

5,000

69,50

16 H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 14)

487,86

4,000

1.951,44

11,47

30,000

344,10

17 H1483344

u

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 19)

18 H1485140

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 21)

13,07

15,000

196,05

19 H147D501

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

227,32

4,000

909,28

EUR

CAPÍTOL

01.01

6.664,83

OBRA

01
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CAPÍTOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152M671

m

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

6,54

120,000

784,80

2 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 27)

1,98

90,000

178,20

3 HBBAA003

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

142,34

5,000

711,70

4 HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

29,37

8,000

234,96

5 HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

24,36

8,000

194,88

6 HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

28,50

8,000

228,00

7 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

23,36

4,000

93,44

8 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

36,04

4,000

144,16

9 HBBAF007

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

26,34

4,000

105,36

10 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

38,29

4,000

153,16

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

PRESSUPOST

Pàg.:

3

11 H1512005

m2

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues
amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P 23)

4,66

200,000

932,00

12 H1512010

m2

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

8,82

200,000

1.764,00

13 H1512021

m2

Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a
pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

12,64

50,000

632,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.03

6.156,66

OBRA

01
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CAPÍTOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

25,99

35,000

909,65

2 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

2,28

35,000

79,80

3 HBC12100

u

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 39)

5,09

20,000

101,80

4 HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

5,51

55,000

303,05

5 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 42)

100,17

1,000

100,17

TOTAL

CAPÍTOL

01.04

1.494,47

OBRA

01

F.19650.9 - CZ-TDR

CAPÍTOL

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 29)

20,81

720,000

14.983,20

2 H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 28)

16,58

50,000

829,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.05

15.812,20

EUR
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1. ESTAT ACTUAL

Estat actual sistema de translació de mòdul de rentat taller ZAL. Presència d’òxid i deformacions

Vies de tren i de mòdul rentat ferroviari ZAL. Estat actual

Vista general sistema de rentat ferroviari taller ZAL

Acumulació d’aigua en zona vies túnel de rentat ZAL

Elemens elèctrics de mòdul de rentat, no estancs, exposats a projecció d’aigua
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2.

Configuració quadre elèctric mòdul de rentat existent en taller ZAL

ESTAT PREVIST

Carril mòbil de potència i comunicacions tipus Vahle a replicar

Mòduls de rentat ferroviari existents a replicar
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Quadre elèctric de proteccions i general de rentat ferroviari existents a replicar

3. AUTORS DEL PROJECTE
La confecció d'aquest projecte s’ha fet d'acord amb els paràmetres de disseny fixats per Ferocarrils
Metropolitans de Barcelona (FMB), essent l’equip redactor els tècnics d’ACTIVE ENGINYERIA S.L., amb
domicili a Cornellà de Llobregat, carrer General Prim, 3 Local 3, CP 08940, Barcelona.
Barcelona, Febrer de 2021
L’AUTOR DEL PROJECTE

David Jiménez Abelenda
Enginyer Industrial
Núm. Col·legiat 14.720
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DISCONTINUOUS SUPPORT OF A CRANE RAIL
WITH GANTREX CLIP BG10
Conditions: OPERATING

DISCONTINUOUS SUPPORT OF A CRANE RAIL
WITH GANTREX CLIP BG10
Conditions: OPERATING

1. DESCRIPTION OF THE INSTALLATION

1.4 Maximum wheel loads

1.1 Rail
Type :

S 14

Vertical load

Rv =

19.600

N

Horizontal load

Rh =

3.920

N

Longitudinal load

Rl =

2.800

N

Characteristics :

F
(mm)

K
(mm)

H
(mm)

Ix
(cm4)

Iy
(cm4)

Wx
(cm3)

Wy
(cm3)

A
(cm2)

70

38

80

154

27,8

36,9

7,9

17,83

Tensile strength :

σ=

690

N/mm²

β=

355

N/mm²

Yield strength :

2. CALCULATION OF STRESSES INDUCED IN RAIL
Taking into account the fact that the clip centerdistance is less than the wheel centerdistance,
we can use the ANGER Theory ("Beam on multiple supports")
We have thus : M = Γ * Rv * l
2.1 Maximum induced stress due to Rv

Using a safety factor of 1,50 for main loads, we obtain an allowable stress of :

σadm =

236,7

with Γ = 0,1708 and l = clips centerdistance

N/mm²

Mv = Γ * Rv * l =

2.009

Nm

σv = Mv/Wx =

54,4

N/mm²

1.2 Support
2.2 Maximum induced stress due to Rh

The steel chairs have the following characteristics :
Length :
(Cs) =
Width :
(b) =
Thickness : (t) =
Centerdistance (l) :
Thickness of non-shrink grout
Holding down bolts :

110
170
12
600

mm
mm
mm
mm

30

mm

(e) =

Number
Diameter
Quality
Tightening torque
Depth in foundation

(n) =
(d) =
(M) =
(la) =

2
16
5,6
100
150

Mh = Γ * Rh * l =

402

Nm

σh = Mh/Wy =

50,9

N/mm²

2.3 Maximum induced stress due to Rl

σl = Rl/A =

mm
Nm
mm

N/mm²

74,5

N/mm²

2.4 Total stresses
σt ² = σv ² + σh ² + σl ²
σtot =

1.3 Clips
We must have :
Type :

1,6

σt <= σadm

OK

Max(σv, σh, σl) <= 0,8 σadm

OK

BG10

Tightening torque :

100

Nm

This calculation note is valid only for GANTREX ® components
Gantrex SPRL

This calculation note is valid only for GANTREX ® components
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DISCONTINUOUS SUPPORT OF A CRANE RAIL
WITH GANTREX CLIP BG10
Conditions: OPERATING
4.3 Pressure distribution in the non-shrink grout

3. CALCULATION OF RAIL DEFLECTION
3.1 Rail deflection in the vertical plane

The pressure is distributed following an angle of 45°.

Rv * l³

Therefore, the pressure transmitted to the concrete is :

δv = ------------------ =

0,17

mm

We must have : ɷǀ <

0,3

mm

79 * E * Ix

qm* (F + 2t) * ( Cs + 2t)

OK

qb = -------------------------------------=
(F + 2t + 2e) * (Cs+2t + 2e)

3.2 Rail deflection in the horizontal plane

1,63

N/mm²

Rh * l³

δh = ------------------ =

0,18

mm

We must have : ɷh <

0,3

mm

79 * E * Iy
OK

4. PRESSURE DISTRIBUTION
Due to the existence of a pad under the rail, the loads Rv & Rh are uniformly distributed and give
only compression under the pad.

The basement concrete must be able to withstand a pressure qb =

1,63

N/mm²

To allow this 45° pressure distribution, non-shrink grout must have a width (in the transversal
direction) bigger than (F + 2t + 2e) and a length (in the longitudinal direction) bigger than
(Cs + 2e).
==> non-shrink grout width >=

154

mm

==> non-shrink grout length >=

170

mm

4.1 Pressure distribution under the pad
Rv
6* Rh* (H+7)
qt = --------- + ------------------- =
F * Cs

5. CALCULATION OF ANCHORS
6,34

N/mm²

The compressive force due to the tightening torque is :

F² * Cs

M
Pv = --------------- =
0,175 * d

4.2 Pressure distribution in the steel chair

35.714

N

The pressure is distributed following an angle of 45° from the rail foot.

5.1 Transfer of the side thrust into the concrete

Therefore, the pressure transmitted to the non-shrink grout is :

Hypothesis 1

The side thrust is transferred into the concrete only by friction between the concrete
and the steel chair

qt * F * Cs
qm = ---------------------- =
(F + 2t)*(Cs + 2t)

3,88

The friction factor between concrete and unpainted steel is, according DIN 1073 §5.5,

N/mm²

μ = 0,5

Assuming a compression stress of 32.5 N/mm² for the GANTREX non-shrink grout
and using a safety factor of 2.1 (DIN 1045 section 17.3.4), we may say :
qm adm =

32,5/2,1 =

15,5

N/mm²

OK

Using a safety factor of 1.5, we find :

Rhmax = 0,5/1,5 *( Rv + n * Pv) =

30.343

To allow this 45° pressure distribution, the width of the steel chair (b) must be bigger
than (F + 2t)
b >= F + 2t =

94

mm

This calculation note is valid only for GANTREX ® components
Gantrex SPRL

OK
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OK
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The side thrust is taken by shear in the anchor bolts and by friction due to Rv only.

Hypothesis 2

The friction factor between concrete and steel is, according DIN 18800 Part1 page7 :
μ = 0,3
Using a safety factor of 1.5, we find :

Rhmax = 0,3/1,5 * Rv + n * τadm * πd² /4

with τadm =

144

N/mm² for anchor bolt quality 5,6

(according DIN 15018 Part 1 Table 12)
Rhmax =

61.826

N

OK

5.2 Pull-out strength of anchor bolts
Following Heft 228 (Deutschen Ausschuss für Stahlbeton, Berlin 1973), the maximum shear
strength for threaded bar is :

Concrete

B25

B35

B45

B55

τmax =

4,20

5,25

6,30

7,14

(N/mm²)
τadm =

2,40

3,00

3,60

4,08

Non shrink
Grout

Hydraulic
Grout

Epoxy
Grout

8,52

10,34

4,87

5,91

τmax =

(N/mm²)
τadm =

We have used a safety factor of 1.75 for the allowable shear stress.

The admissible pull-out strength is thus :
Pv adm = τadm * π * d * la =
with τadm =

36.719
4,87

N

N/mm² for the non-shrink grout

To avoid the pulling-out of the anchor bolts, we must have :
Pv <= Pv adm

OK

This calculation note is valid only for GANTREX ® components
Gantrex SPRL

6. SYMBOLS
A
b
Cs
d
E
e
F
H
Ix
Iy
K
l
la
M
Mh
Mv
n
Pv
Pv adm

Rail section
Width of the steel chair (in the transversal direction)
Length of the steel chair (in the longitudinal direction)
Holding down bolt diameter
Elasticity modulus for steel
non-shrink grout thickness
Rail foot width
Rail height
Rail inertia in vertical plane
Rail inertia in horizontal plane
Rail head width
Clips centerdistance
Holding down bolt depth in the non-shrink grout
Tightening torque of holding down bolts
Moment induced by the horizontal load
Moment induced by the vertical load
Number of holding down bolts per chair
Compression force induced in the holding down bolts
Maximum allowable pull-out force

qt

Pressure under the pad

qm

Pressure on the non-shrink grout

qb

Pressure on the concrete basement

Rh
Rhmax
Rl
Rv
t
Wx
Wy

Horizontal load per wheel
Maximum allowable horizontal load per chair
Longitudinal load per wheel
Vertical load per wheel
Thickness of the steel chair
Section modulus on vertical plane
Section modulus on horizontal plane
Rail yield strength

β
Γ
δv
δh
μ
σ
σadm
σh
σl
σv
σt
τadm
τmax

Constant factor depending on the carriage type
Rail deflection due to Rv
Rail deflection due to Rh
Friction factor steel/concrete
Rail tensile strength
Allowable stress in rail
Stress due to the horizontal load
Stress due to the longitudinal load
Stress due to the vertical load
Total stress
Allowable shear stress
Maximum shear stress

This calculation note is valid only for GANTREX ® components
Gantrex SPRL
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On:

1. CÀLCULS ELÈCTRICS JUSTIFICATIUS

1.1. Criteris de càlcul
1.1.1.

Criteris generals de càlcul

Tensió de servei: instal·lació trifàsica 230/400 V.
Freqüència: 50 Hz.
Caigudes de tensió:
•
Derivació individual: .................................................... 1 %
•

Circuits d’enllumenat: .................................................. 3 %

•

Circuits de força: ......................................................... 5 %

1.1.2.

Conductors de fase i neutre

S = Secció del cable en mm².
P = Potència en W.
L = Longitud del conductor en m.
σ = Conductivitat del conductor en m/mm²×W
e = Caiguda de tensió en V.
U = Tensió entre fase i neutre en V.
V = Tensió entre fases en V.
Per al càlcul de les seccions s’ha tingut en compte que la caiguda de tensió no sigui superior al 0,5 %
entre la caixa general de protecció, conjunt d’amidament o centralització de comptadors i el quadre
general, i a l’1 % en les derivacions individuals, fins als quadres d’abonats i en les línies generals des
del quadre de serveis generals fins als quadres secundaris, deixant la resta, fins a un 3 % en
enllumenat i un 5 % en força, des dels diferents quadres fins als punts de consum.
La secció de cable escollit en cada línia és la major de les trobades en els apartats a) i b).
Com a detall de tot l’anterior s’adjunten els fulls de càlcul on apareixen les potències previstes,
intensitats màximes admissibles, caigudes de tensió, coeficients de simultaneïtat, etc. que juntament
amb els esquemes dels quadres completen la informació.
1.1.3.

Per el càlcul de la potencia i la secció dels conductors s’ha seguit el que especifica en el Reglament
Electrotècnic per Baixa Tensió, actualment en vigor i el que especifiquen les Fulles d’interpretació del
Ministeri d’Indústria.
Per el càlcul de les secciones dels conductors s’han seguit els següents passos:
a) S’ha calculat la intensitat del circuit mitjançant les fórmules següents:
Circuit monofàsic:
I=

Circuit trifàsic:
I=

P
U ⋅ cos ϕ
P

V· 3·cos ϕ

On:

I = Intensitat en A.
P = Potencia en W.
U = Tensió entre fase i neutre en V.
V = Tensió entre fases en V.
ϕ = Angle de desfases entre la tensió i la intensitat.
Un cop sabuda la intensitat en ampers, s’ha escollit el conductor segons les indicacions de les
instruccions ITC-BT-06, ITC-BT-07 i ITC-BT-19.
S’ha tingut en compte si el cable és unipolar o en mànega, si el circuit és monofàsic o trifàsic, el
material de l’aïllament, el tipus d’instal·lació i els factors de correcció degut a agrupacions de cables.
b) Per al càlcul de la secció per caiguda de tensió del mateix conductor, s’han emprat les següents
fórmules:
Circuit monofàsic:
2×P ×L
S=
σ ×V × e
Circuit trifàsic:
P×L
S=
σ ×V × e
Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l'FMB”

Conductors de protecció

La secció dels conductors de protecció es determinarà d’acord amb la taula 2 de la ITC-BT-18 del REBT.
Les seccions anteriors es dimensionaran fins a un màxim de 70 mm2 segons es justifica a continuació.
1.1.4.

Justificació teòrica

S’admet que el procés és de curta durada, no superior a 5 segons, pel que s’adopta l’expressió indicada
per determinar la secció mínima s/UNE 20460-5-54 apartat 543.1.1
S=

I2 ⋅ t
k

(1)

U
Z1 + Z 2

(2)

On:
S:
Secció del conductor (mm2)
I:
Corrent de defecte (valor ef. en A.)
t:
Durada del defecte ( en segons)
k:
Factor depenent del material del conductor de protecció dels aïllaments i altres parts i de les
temperatures inicial i final
En cas de defecte la determinació de la intensitat de corrent vindrà donada per:
I =

On:
I:
Corrent de defecte.
U:
Tensió entre fase i neutre.
Impedància de posada a terra del neutre del transformador
Z1:
Z2:
Impedància de la posada a terra de les masses.
S’ha depreciat la impedància dels conductors en el bucle de defecte.
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1.1.5.

Hipòtesis de càlculs

Es considera com a hipòtesi de partida un sistema de distribució TT protegit mitjançant interruptors
diferencials, establint els següents valors com a raonables en la pràctica:
Z1 = 5 Ω
Z2 = 3 Ω
U = 230 V
Substituint en l’expressió (2) resulta I = 28,75 A.
A partir del valor d’intensitat de corrent es determinarà la secció mínima per a diferents casos.
1.1.6.

Sobrecàrregues

Ib £ In £ Iz
I2 £ 1,45 Iz
On:
Ib: intensidad utilitzada en el circuit.
Iz: intensitat admisible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció regulables, In és la
intensitat de regulació escollida.
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la pràctica I2
és igual:
- A la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als interruptors automàtics (1,45 In
com a màxim).
- A la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles (1,6 In).
1.1.7.

Curtcircuit

* IpccI = Ct U / √3 Zt
On,
* IpccI: intensitat permanent de c.c. en el inici de línia en kA.
Ct:
Coeficient de tensió.
U:
Tensió trifàsica en V.
Zt:
Impedància total en mohm, aigües amunt del punt de c.c. (sense incloure la línia o
en estudi).
On,
IpccF:
Ct:
UF:
Zt:

circuit

* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Intensitat permanent de c.c. en el final de línia en kA.
Coeficient de tensió.
Tensió monofàsica en V.
Impedància total en mohm, inclou la pròpia de la línia o circuit (per tant és igual a la
impedància en origen més la pròpia del conductor o línia).

On,
Rt:
R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües amunt fins el
de c.c.)
Xt:
X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies aigües amunt fins el
de c.c.)

On,
R:
X:
L:
CR:
K:
S:
Xu:
n:

R = L · 1000 · CR / K · S · n
X = Xu · L / n (mohm)

(mohm)

Resistència de la línia en mohm.
Reactància de la línia en mohm.
Longitud de la línia en m.
Coeficient de resistivitat.
Conductivitat del metall.
Secció de la línia en mm².
Reactància de la línia, en mohm per metre.
nº de conductors per fase.

* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
On,
tmcicc:
Temps màxim en seg que un conductor suporta una Ipcc.
Cc=: Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament.
S:
Secció de la línia en mm².
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en el final de la línia A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²

On,
tficc: temps de fusió d’un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit.
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en el final de la línia en A.
On,
Lmax:
UF:
K:
S:
Xu:
n:
Ct=
CR =
IF5 =

* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per a protecció per fusibles)
Tensió de fase (V)
Conductivitat
Secció del conductor (mm²)
Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats normalment és 0,1.
nº de conductors per fase
0,8: És el coeficient de tensió.
1,5: És el coeficient de resistència.
Intensitat de fusió en amperis de fusibles en 5 sg.

* Corbes vàlides.(Per a protecció d’Interruptors automàtics amb Relé electromagnètic).
CORBA B
IMAG = 5 In
CORBA C
IMAG = 10 In
CORBA D Y A
IMAG = 20 In

* La impedància total fins el punt de curtcircuit serà:
Zt = (Rt² + Xt²)½
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1.2. Resultats

1.2.5. QUADRE DEPURADORA
Denominación

1.2.1. QGBT
Denominación
SQ Prot. Rentat

P.Cálculo
(W)
146012

Dist.Cálc.
(m)
10

Sección
(mm²)
4x120+TTx70Cu

I.Cálculo I.Adm. (A)
(A)
210.76
251

C.T.Parc.
(%)
0.16

C.T.Total
(%)
0.16

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
400X100

C.T.Parc.
(%)
2.93
2.56
1.34
1.97
0

C.T.Total
(%)
3.09
2.72
1.5
2.13
0.16

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
60x40
60x30
40x30
60x40
40x30

1.2.2. QUADRE PROTECCIONS RENTAT FERROVIARI
Denominación
QG Rentat Ferrov.
Q Alta Pressió
Q Depuradora
Q Grafitis/escalfad
Reserva IV 1

P.Cálculo
(W)
51129
39502
8502
48003
1

Dist.Cálc.
(m)
110
80
80
80
1

Sección
(mm²)
4x25+TTx16Cu
4x16+TTx16Cu
4x6+TTx6Cu
4x25+TTx16Cu
4x6+TTx6Cu

I.Cálculo
(A)
73.8
57.02
12.27
69.29
0

I.Adm. (A)
91
72
39
91
39

Mòdul Rentat 1
Mòdul Rentat 2
Bomba tratada
Bomba osmotizada
Bomba alta pression
Bomba depuración
Bomba contralavado
Bomba foso
Base enchufe
Fuente Alimentación
PLC
Reserva IV 1
Reserva IV 2
Reserva II 1
Reserva II 2

P.Cálculo
(W)
17000
17000
3125
3125
3125
1875
3125
1875
2000
500
1000
1
1
1
1

Dist.Cálc.
(m)
120
120
20
20
20
20
20
20
5
5
5
1
1
1
1

Sección
(mm²)
4x16+TTx16Cu
4x16+TTx16Cu
3x2.5+TTx2.5Cu
3x2.5+TTx2.5Cu
3x2.5+TTx2.5Cu
3x2.5+TTx2.5Cu
3x2.5+TTx2.5Cu
3x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6+TTx6Cu
4x6+TTx6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálculo
(A)
24.54
24.54
5.64
5.64
5.64
3.38
5.64
3.38
10.83
2.17
4.33
0
0
0.01
0.01

I.Adm.
C.T.Parc.
(A)
(%)
72
1.51
72
1.51
22
0.29
22
0.29
22
0.29
22
0.18
22
0.29
22
0.18
24
0.29
24
0.07
24
0.14
39
0
39
0
24
0
24
0

C.T.Total
(%)
4.6
4.6
3.38
3.38
3.38
3.26
3.38
3.26
3.38
3.16
3.23
3.09
3.09
3.09
3.09

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
60x30
60x30
20
20
20
20
20
20
40x30
40x30
40x30
40x30
40x30
40x30
40x30

I.Cálculo
(A)
18.04
18.04
18.04
18.04
10.83
2.17
16.24
0
0.01

I.Adm.
(A)
30
30
30
30
24
24
24
39
24

C.T.Total
(%)
3.34
3.34
3.34
3.34
3.01
2.79
3.17
2.72
2.72

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
20
20
20
20
40x30
40x30
40x30
40x30
40x30

1.2.4. QUADRE ALTA PRESSIÓ
Denominación
Bomba A.P. 1
Bomba A.P. 2
Bomba A.P. 3
Bomba A.P. 4
Base enchufe
Fuente Alimentación
Soplado
Reserva IV 1
Reserva II 1

P.Cálculo
(W)
10000
10000
10000
10000
2000
500
3000
1
1

Dist.Cálc.
(m)
20
20
20
20
5
5
5
1
1

Sección
(mm²)
3x4+TTx4Cu
3x4+TTx4Cu
3x4+TTx4Cu
3x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6+TTx6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

C.T.Parc.
(%)
0.62
0.62
0.62
0.62
0.29
0.07
0.45
0
0
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Dist.Cálc.
(m)
20
20
5
5
5
5
1
1

Sección
(mm²)
3x2.5+TTx2.5Cu
3x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
4x6+TTx6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálculo
(A)
4.51
4.51
5.41
2.71
10.83
2.17
0
0.01

I.Adm.
(A)
22
22
24
24
24
17.5
39
24

C.T.Parc.
(%)
0.23
0.23
0.14
0.07
0.29
0.12
0
0

C.T.Total
(%)
1.74
1.74
1.64
1.57
1.79
1.62
1.5
1.5

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
20
20
40x30
40x30
40x30
40x30
40x30
40x30

1.2.6. QUADRE GRAFITIS / ESCALFADOR
Denominación
Escalfador 1
Escalfador 2
Reserva IV 1
Reserva II 1
Reserva II 2

1.2.3. QUADRE GENERAL RENTAT FERROVIARI
Denominación

Bomba Osmosis
Bomba Dosificador
Base descalcif.
Base E-Valv 6vias
Base enchufe
Displays
Reserva IV 1
Reserva II 1

P.Cálculo
(W)
2500
2500
1000
500
2000
500
1
1

P.Cálculo
(W)
24000
24000
1
1
1

Dist.Cálc.
(m)
10
10
1
1
1

Sección
(mm²)
4x10+TTx10Cu
4x10+TTx10Cu
4x6+TTx6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálculo
I.Adm. (A)
(A)
34.64
54
34.64
54
0
39
0.01
24
0.01
24

C.T.Parc.
(%)
0.3
0.3
0
0
0

C.T.Total
(%)
2.43
2.43
2.13
2.13
2.13

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
40x30
40x30
40x30
40x30
40x30

Barcelona, Febrer de 2021
L’AUTOR DEL PROJECTE

David Jiménez Abelenda
Enginyer Industrial
Núm. Col·legiat 14.720
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0
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F26_001

AMS INTEGRAL
Josep Tarradellas, 38
08160
Montmeló
Tel.
+34 935722296

Empresa/cliente

TMB TALLERES ZAL

Descripción de proyecto

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

Número de diseño

E003266

Fabricante (empresa)

AMS INTEGRAL

Nombre de proyecto

E003266

Producto

Cuadros eléctricos

Tipo
Responsable del proyecto

Daniel Sáenz

Creado

24/07/2015

Modificado

03/08/2015

de (abreviatura) DANIEL

Número de páginas

28

2

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

PORTADA

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

1
28

0

1

2

3

4

Indice de páginas

5

6

7

9

Columna X: una página creada automáticamente se ha modificado de forma manual

Página

Descripción de página

Campo adicional de página

F06_001

Fecha

Responsable

X
X

/1

PORTADA

03/08/2015

DANIEL

/2

ÍNDICE DE PÁGINAS

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/3

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA 400V

30/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/4

TRANSFORMADORES

28/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/5

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/6

DISTRIBUCIÓN A HIDROLIMPIADORAS

30/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/7

DISTRIBUCIÓN A PLC Y TÁCTIL

02/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/8

DISTRIBUCIÓN DE SEGURIDAD

30/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/9

PULSATERÍA CUADRO

30/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/10

TSX DMZ 28DR I

28/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/11

TSX DMZ 28DR II

28/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/12

TSX DMZ 28DR III

28/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/13

TSX DMZ 28DR IV

30/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Central/14

DISTRIBUCIÓN A VÁLVULAS

30/07/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/15

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA 400V

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/16

TRANSFORMADOR 400/230V

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/17

TRANSFORMADORES

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/18

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/19

DISTRIBUCIÓN A PLC Y TÁCTIL

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/20

DISTRIBUCIÓN A BOMBAS Y COMPRESOR

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/21

TSX DEZ 32D2 I

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/22

TSX DEZ 32D2 II

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/23

TSX DEZ 32D2 III

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/24

TSX DEZ 32D2 IV

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/25

TSX DSZ 32R5 I

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/26

TSX DSZ 32R5 II

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/27

TSX DSZ 32R5 III

03/08/2015

DANIEL

=Talleres Zal+Cuadro Depuradora/28

TSX DSZ 32R5 IV

03/08/2015

DANIEL

1

Cambio

8

=Talleres Zal+Cuadro Central/3

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

ÍNDICE DE PÁGINAS

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

2
28

0

1

2

3

4

R0

5

6

R0

7

8

R0

9

R0

L1 / 4
S0

S0

S0

S0

L2 / 4
T0

T0

T0

T0

L3 / 4

R0
S0
T0

2

4

6

I>

I>

I>

1

3

5

L1

L2

L3

-Q1

1

3

5

I>

I>

I>

2

4

6

L1

L2

L3

-Q2

M.G. C60N
63A

M.G. C60N
30A

-A1

T2

I>

I>

I>

2

4

6

L1

L2

L3

T1

S

T

T2

R1

3

5

SCHNEIDER ELECTRIC
24489
40A

I>

I>

I>

2

4

6

L1

L2

L3

-A4
SCHNIDER ELECTRIC
60992
30mA

N L1 L2 L3

N L1 L2 L3

T

T3

S1

1

-Q4

T

T3

R

M.G. 23049
30A
30mA

N L1 L2 L3

T

T1

5

-A3

M.G. 23049
30A
30mA

N L1 L2 L3

3

-Q3
M.G. C60N
30A

-A2

M.G. 23049
63A
30mA

1

T1

T1

T2

R2

G

T

T3

S2

T1

T2

T2

R3

G

T3

S3

T3

G

G

PE / 4
-X0

L1

L2

L3

PE

-W1
4x25 mm²
400V

L4

L5

L6

PE

-W2
4x10 mm²
400V

L8

L9

PE

-W3
4x10 mm²
400V

L4

ALIMENTACIÓN
400V 3AC 50Hz

L7

L5

L6

PE

ELECTRIFICACIÓN MÁQUINA 1
400V 50Hz

L10

L11

L12

PE

L10

L11

L12

PE

-W4
4x10 mm²
400V

L7

L8

L9

PE

ELECTRIFICACIÓN MÁQUINA 2
400V 50Hz

POTENCIA A HIDROLIMPIADORAS
400V 50Hz

=+/2

Cambio

4

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA 400V

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

3
28

0

1

2

3

4

R0

3/

6

3/

PE

9

L1 / 6
L2 / 6
T0

L3

8

S0

L2

3/

7

R0

L1
S0

3/

5

T0

L3 / 6

G

G

G

G

PE / 5
1

-F1

1

-F3

2A

2A
2

2

5

1

PE
G

1

2

G

-T1
POLYLUX
PS99010001
400V-230V/24VAC
900VA
3

4

5

6

9
10
2

1

0

1

-F5

1

5A

-F2

-F4

1A

1A
2

2
33

2

11

-ALE
/8

21

-ALE
14

/8

24

x1

-H1
/12
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

x2

33AB

L+AC / 8

12
11
0

-X1

1

0

M/5

1

220V-1 / 5
220V-2 / 5

3

Cambio

5

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TRANSFORMADORES

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

4
28

0

1

2

3

4

12

4/

6

7

12

8

9

12

220V-1

220V-1 / 7
11

4/

5

11

11

220V-2

220V-2 / 7

1

1

-F6

-F8

1A

1A
2

1

-F9 -F11
1A
2

1A
2

G

4/

1

2

G

G

PE

PE / 6
6

L1

-T2

3

21-1

L2

21-4

PE

PE

G

G

PE

11

-T3

SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8RPS24100
230VAC/24VDC
10A

L1

L2

+

+

PE

11

-

14

CARLO GAVAZZI
230Vac/12Vdc
5A

+

+

7

7

-

0

-

14

0

21-2

1

21-2

-

0

0

A DEPURADORA

1

-F7

-F10

10A

18

1A
2

19

2

8

21-3

21

-ALE
/8

L+12V / +Cuadro Dep

24

8AB

2L+ /

L+ / 7
-X1
4/

0

M

0

2

0

M/7
-X1

1

4

Cambio

6

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

5
28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R0

4/

L1

4/

L2

4/

L3

5/

PE

S0

T0

G

G

G

PE / 7

1

3

5

2

4

6

-K1
/13
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1-D18B7

-X0

R4

S4

T4

U1

V1

W1

PE

-W5
4x2,5 mm²
400V

400V 50Hz 5,5kW

S5

T5

U2

V2

W2

PE

-W6
4x2,5 mm²
400V

U

-M1

R5

V

W

M
3

HIDROLIMPIADORA 1

PE

U

-M2
400V 50Hz 5,5kW

V

W

PE

M
3

HIDROLIMPIADORA 2

5

Cambio

7

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

DISTRIBUCIÓN A HIDROLIMPIADORAS

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

6
28

0

1

5/

220V-1

5/

220V-2

2

3

4

5

6

7

8

9

5/

L+

L+ / 9

5/

M

M/8

6/

PE

G

G

-TM1
SCHNEIDER ELECTRIC
TM251MESE

-XBT1
SCHNEIDER ELECTRIC
XBT GT5230
1

1

-F14

-F15

1A

1A
2

2
PLC 2

12

11

L+ M PE

L+

-TM2

-TM3

S.E.
TM3DI16G

S.E.
TM3DQ16R

M

PE

HMI TÁCTIL

-TSX1
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX 3722-101

1

1
PLC 1

-F12 -F13
1A

1A
2

2

3-1

4-1

L

N

PE

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DMZ 28DR

6

Cambio

8

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

DISTRIBUCIÓN A PLC Y TÁCTIL

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

7
28

0

1

4/

2

3

33

L+AC

4

33

5

6

33

33

7

8

33

9

33

L+AC / 12

1

-F16
5A
2

17

13

31

11

-ALE

-ARM1
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5-AD41

/8

14

11

-CAT
/8

34

31

-CAT
/8

12

11

-AUTO
/8

12

-AUTO
/8

34

12

18

11

-EME1
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BS8445

12

19

13

15

25

26

11

-CAT1
14

20

A2

A1

-ALE
SIEMENS
LZX-PT570524

7/

RELECO
CA-A40X24VAC

A1

0

M

x1

-CAT

SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

A2

0

-X1
11
21
21
31
41

1

14
24
24
34
44

/4
/4
/5
/8
/11

11
11

x1

-AUTO
x2

0

1

x1

-CATENARIA

/9 /8
/8
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

-MANUAL
x2

0

1

SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

x2

0

1

0

M / 11

1

12 /8
12 /8

7

Cambio

9

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

DISTRIBUCIÓN DE SEGURIDAD

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

8
28

0

1

7/

L+

2

3

8

4

5

6

8

7

8

13
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5-AD41

-L6
14

81

13
3

SCHNEIDER ELECTRIC
XB5-AD41

14

8AUT

-X1

-INICIO
S.E.
XB5-AD41

13

-RESET
14

101

S.E.
XB5-AD41

102

82

13

-L2
14

/9
S.E.
XB5-AD41

L+ / 11

13

-L1
14

9

8

13

-AUTO
/8 /8
/8
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5-AD41

8

13

-L3
14

103

/9
S.E.
XB5-AD41

13

13

-L4
14

105

/9
S.E.
XB5-AD41

13

-L5
14

106

/9
S.E.
XB5-AD41

-L2
/9
S.E.
XB5-AD41

14

107

13

-L3
14

108

/9
S.E.
XB5-AD41

13

13

-L4
14

109

/9
S.E.
XB5-AD41

-L5
14

110

/9
S.E.
XB5-AD41

14

111

112

101

102

103

105

106

107

108

110

111

112

113

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

8

Cambio

10

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

PULSATERÍA CUADRO

E003266

Probado

Hoja actual

Original

Hojas totales

9
28

0

1

2

3

4

5

6

7

9

9

9

9

9

9

101

102

103

105

106

107

101

102

103

105

106

8

9

107

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DMZ 28DR

-XT

1

I1.00

2

3

4

I1.01

I1.02

I1.03

AUTOMÁTICO

INICIO DE LAVADO

RESET DE LAVADO

5
I1.04

6

7

8

I1.05

I1.06

I1.07

CEPILLADO MANUAL 1

AVANCE MANUAL 1

RETROCESO MANUAL 1

9

Cambio

11

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DMZ 28DR I

E003266

Probado

Hoja actual

10

Original

Hojas totales

28

0

1

9/

2

3

4

5

6

7

8

L+

8

9

8

9

9

9

9

9

108

110

111

112

113

1

-F17
1A
2

41

-ALE
/8

8/

44

0

M

108

110

111

112

0

113

115

M / 12

27-1

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DMZ 28DR

-XT

9

I1.08

SECADO MANUAL 1

10
I1.09

11

12

13

14

I1.10

I1.11

I1.12

I1.13

CEPILLADO MANUAL 2

AVANCE MANUAL 2

RETROCESO MANUAL 2

SECADO MANUAL 2

15
I1.14

16

0L+

0M

17

18

19

I1.15

10

Cambio

12

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DMZ 28DR II

E003266

Probado

Hoja actual

11

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DMZ 28DR

-XA Q2.00

Q2.01

20

Q2.02

22

21

Q2.03

23

Q2.04

24

25

1L+

8/

33AB

200

201

A1

11 /

RELECO
CA-A40X24VAC

0

M

-REL9
/14

A2

0

-X1
11

1

14 /14

TURBINA SECADO 1 IZQ.

11

204

A2
/14

A1

x1

-H1
/4
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

A1

0

-H2
x2

SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

0

1

1

L+AC / 13

205

x1

-REL10

0

1

203

A2

-REL8
A2

33AB

202

A1

-REL7
RELECO
CA-A40X24VAC

27

2L+

33AB

L+AC

Q2.05

26

x2

0

1

0

M / 13

1

14 /14

TURBINA SECADO 1 DER.

TURBINA SECADO 2 IZQ.

TURBINA SECADO 2 DER.

FRENO HORIZONTAL IZQ.

FRENO HORIZONTAL DER.

11

Cambio

13

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DMZ 28DR III

E003266

Probado

Hoja actual

12

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DMZ 28DR

-XA Q2.06

Q2.07

28

Q2.08

29

Q2.09

31

30

Q2.10

32

33

Q2.11
34

3L+

12 /

33AB

206

207

x1
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

x2

SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

0

-X1

1

SCHNEIDER ELECTRIC
XB4-BVB3

-K1

LUZ VERDE SEMÁFORO

/6

x2

0

1

LUZ ROJA SEMÁFORO

A2

-H5
x2

L+AC / 14

209

x1

-H4

0

M

208

x1

-H3

12 /

4L+

33AB

L+AC

35

A1

0

1

EV. ARCOS PRELAVADO

1

EV. ARCOS VERTICALES

LUZ VERDE INSTALACIÓN

LUZ GIRATORIA EMERG.

12

Cambio

14

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DMZ 28DR IV

E003266

Probado

Hoja actual

13

Original

Hojas totales

28

0

1

13 /

2

33AB

L+AC

3

33AB

33AB

14

14

305

307

11
/12

/12

14

311

-REL9
/12

14

/12

14

308

310

312

x1
M&M
2"
24VAC

x1

0

1

M&M
2"
24VAC

-V4
M&M
2"
24VAC

x2

0

1

9

x1

-V3
x2

8

14

306

x2

7

11

22

-V2

6

-REL10

21

0

M

309

22

x1

/

14

21

-V1
M&M
2"
24VAC

14

11

-REL8

5

33AB

11

-REL7

4

x2

0

1

1

13

Cambio

+Cuadro Depuradora/15

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

DISTRIBUCIÓN A VÁLVULAS

E003266

Probado

Hoja actual

14

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

R0

5

6

R0

7

8

R0

9

R0

L1 / 16
S0

S0

S0

S0

L2 / 16
T0

T0

T0

T0

L3 / 16

R0
S0
T0

2

4

6

I>

I>

I>

1

3

5

L1

L2

L3

-Q1

1

3

5

I>

I>

I>

2

4

6

L1

L2

L3

-Q2

M.G. C120N
125A

M.G. C60N
63A

-A1

T2

I>

I>

I>

2

4

6

L1

L2

L3

T1

S

T

T2

R1

3

5

M.G. C60N
32A

I>

I>

I>

2

4

6

L1

L2

L3

-A4
M.G. 23045
40A
30mA

N L1 L2 L3

N L1 L2 L3

T

T3

S1

1

-Q4

T

T3

R

M.G. 23045
40A
30mA

N L1 L2 L3

T

T1

5

-A3

M.G. 23049
63A
30mA

N L1 L2 L3

3

-Q3
M.G. C60N
32A

-A2

M.G. 18570
125A
30mA

1

T1

T1

T2

R2

G

T

T3

S2

T1

T2

T2

R3

G

T3

S3

T3

G

G

PE / 16
-X0

L1

L2

L3

PE

-W1
4x25 mm²
400V

L4

L5

L6

PE

-W2
4x10 mm²
400V

L8

L9

PE

-W3
4x10 mm²
400V

L4

ALIMENTACIÓN
400V 3AC 50Hz

L7

L5

L6

PE

POTENCIA A TÚNEL DE LAVADO
400V 50Hz

L10

L11

L12

PE

L10

L11

L12

PE

-W4
4x10 mm²
400V

L7

L8

L9

POTENCIA A FILTROS
400V 50Hz

PE

POTENCIA A OSMOSIS
400V 50Hz

+Cuadro Central/14

Cambio

Fecha

16

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA 400V

E003266

Probado

Hoja actual

15

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

R0

15 /

6

7

8

L1 / 20
S0

L2

L2 / 20
T0

15 /

L3

15 /

PE

9

R0

L1
S0

15 /

5

T0

L3 / 20

G

G

G

G

PE / 17
1

3

5

I>

I>

I>

2

4

6

L1

L2

L3

-Q5
M.G. C60N
63A

-A5
M.G. 23049
63A
30mA

N L1 L2 L3

T

T1

-W5
3x6 mm²
400V

-X0

T2

T3

1

2

3

1

2

3

PE
G

G

-T1
POLYLUX
PS99010001
400V/230VAC
8kVA

-W6
3x6 mm²
400V

-X0

4

5

6

4

5

6

1

3

5

I>

I>

I>

2

4

6

L1

L2

L3

A CUADRO FILTROS

A CUADRO OSMOSIS

220V-4220V-5

220V-6220V-7

-Q6
M.G. C60N
32A

-W12
3x4 mm²
220V

-W13
3x4 mm²
220V

-A6
M.G. 23049
32A
30mA

-X0

7

8

9

10

N L1 L2 L3

T

T1

T2

T3

R0

R0

R0

220V-1 / 17
S0

S0

S0

220V-2 / 17
T0

T0

T0

220V-3 / 17

15

Cambio

17

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TRANSFORMADOR 400/230V

E003266

Probado

Hoja actual

16

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

R0

16 /

4

7

8

9

R0

220V-1 / 18
S0

220V-2

220V-2 / 18
S0

16 /

6

220V-1
S0

16 /

5

S0

220V-3

G

16 /

G

G

G

PE

PE / 18

1

1

1

-F1

-F3

-F4

2A

2A

2A

2

2

5

1

-F5
2A
2

2

1

PE
G

1

2

1

G

-T2

2

PE

-XU1

POLYLUX
PC315
230V/24VAC
315VA

TOMA DE ENCHUFE

3

4

9

0

DE CUADRO CENTRAL

19

1

-F2
5A
2

0

0

1

0

L+AC / 21

1
9

M / 18

16

Cambio

18

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TRANSFORMADORES

E003266

Probado

Hoja actual

17

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

17 /

220V-1

17 /

220V-2

11

1

-F6

1

-F8

1A

1A
2

2

G

17 /

G

PE

PE / 19
21-1

21-4

DE CUADRO CENTRAL

PE
G

-T3

L1

L2

+

+

PE

11

-

14

18

CARLO GAVAZZI
230VAC/12VDC
5A

21-2

21-2

-

0

0

1

-F7
1A
2

L+ / 19
21-3

L+12V / +Cuadro Central/5

17 /

0

M

0

M / 19

17

Cambio

19

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

E003266

Probado

Hoja actual

18

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

18 /

8

9

8

L+

L+ / 21
0

18 /

M

18 /

PE

0

M / 21
G

G

PE / 20

-TSX1
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX 3722-101

4-1

1
PLC 1

-F9
1A
2
12

3-1

L

N

PE

-TSX2

-TSX3

SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DEZ 32D2

SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DSZ 32R5

18

Cambio

20

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

DISTRIBUCIÓN A PLC Y TÁCTIL

E003266

Probado

Hoja actual

19

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

R0

16 /

L1

16 /

L2

16 /

L3

19 /

PE

4

R0

S0

5

R0

S0

S0

7

R0

S0

S0

G

S0

G

G

-Q7

-Q8

-Q9

-Q10

-Q11

SCHNEIDER ELECTRIC
GV2ME10

SCHNEIDER ELECTRIC
GV2ME10

SCHNEIDER ELECTRIC
GV2ME08

SCHNEIDER ELECTRIC
GV2ME08

SCHNEIDER ELECTRIC
GV2ME14

1

3

5

1

31

3

5

-H7
/22

1

13

3

5

/22

1

13

-H8
34

3

5

13

-H9
/22

14

1

3

5

-H10
/22

14

14

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

R4

S4

1

3

T4

R4

5

S4

1

-K7

3

T4

R4

5

1

-K8

/25
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1-D09B7

2

4

R4

-X0

11

/25
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1-D09B7

6

S4

T4

12

13

-W7
4x2,5 mm²
400V

2

4

V

W

15

M

-M1

3

400V 50Hz 2,2kW

BOMBA AGUA
LLENADO RECICLADA

PE

400V 50Hz 2,2kW

5

S4

T4

16

17

V

W

2

4

R4

18

19

U

-M3
400V 50Hz 2,2kW

BOMBA AGUA
LLENADO OSMOTIZADA

3

T4

R4

5

/25
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1-D09B7

6

S4

T4

20

21

2

4

R4

22

V

W

23

M
3

BOMBA AGUA
TRASVASE DISOLVENTES

PE

400V 50Hz 4kW

T4

1

3

5

SCHNEIDER ELECTRIC
LC1-D09B7

6

2

4

6

S4

T4

24

25

R4

26

27

S4

T4

28

29

30

-W11
4x2,5 mm²
400V

U

-M4

S4

-K11

-W10
4x2,5 mm²
400V

PE

M
3

S4

1

-W9
4x2,5 mm²
400V

U

-M2

R4

-K10

/25
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1-D09B7

6

-W8
4x2,5 mm²
400V

U

3

T4

-K9

R4

14

S4

9

S0

S0

G

8

R0

S0

S0

G

6

V

M
3

BOMBA AGUA
ARQUETA

W

PE

U

V

W

PE

M

-M5

3

400V 50Hz 4kW

COMPRESOR
DEPURADORA

19

Cambio

21

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

DISTRIBUCIÓN A BOMBAS Y COMPRESOR

E003266

Probado

Hoja actual

20

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

19 /

9

8

L+

L+ / 22

-X1

2

2

2

2

2

174

172

170

178

175

13

13

-S1

13

-S2

-X1

13

-S3

33AB

17 /

L+AC

L+AC / 26

13

-S4

31

-S5

-R5

14

14

14

14

14

274

272

270

278

275

3

4

5

6

7

374

372

370

378

375

/21

31

-R6
/21

34

34

A2

-R2
RELECO
CA-A40X24VCC

A2

-R3
RELECO
CA-A40X24VCC

A1

A2

-R4
RELECO
CA-A40X24VCC

A1

283

281

282

283

281

A CUADRO OSMOSIS

-R6
RELECO
CA-A40X24VCC

A1

A1

G

19 /

34

A2

-R5
RELECO
CA-A40X24VCC

A1

/22

282

A CUADRO FILTROS
A2

31

-R7

G

M

M / 22
-X1

1

1

11

11

-R2
/21

1

11

-R3

474

472

11

-R5

/21

14

1

11

-R4

/21

14

1

-R6

/21

14

470

/21

14

478

14

475

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DEZ 32D2

-XT

1

2

I1.0

I1.1

3
I1.2

4

5

I1.3

6

I1.4

11

MÍNIMO RECICLADA

14 /21

MÍNIMO PULMÓN

7

I1.5

11

14 /21

MÍNIMO OSMOTIZADA

8

I1.6

11

14 /21

MÍNIMO DEPURADORA

I1.7

11
31

14 /21
34 /21

11
31

14 /21
34 /21

MÁXIMO RECICLADA

20

Cambio

22

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DEZ 32D2 I

E003266

Probado

Hoja actual

21

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

21 /

9

8

L+

L+ / 23

-X1

2

22-2

13

-S6
14

1

1

-F10

22-3

-F11
2

-X1

2

8

22-4

A2

-R7
CARLO GAVAZZI
RMI A4-5 24DC

A1

G

21 /

G

M

M / 23
-X1

11

1

13

-R7

-H7

/22

/20

14

22-1

13

-H8
14

22-5

/20

13

-H9
14

22-6

/20

13

-H10
14

/20

22-7

13

-H12

13

-H13

13

-H11

14

14

14

14

22-8

22-9

22-10

22-11

22-13

22-14

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DEZ 32D2

-XT

9

10

I1.8

I1.9

11
31

MÁXIMO OSMOTIZADA

11

12

13

14

15

16

I1.10

I1.11

I1.12

I1.13

I1.14

I1.15

TÉRMICO AGUA OSMOTIZADA

TÉRMICO AGUA PULMÓN

TÉRMICO AGUA ARQUETA

TÉRMICO FILTROS

TÉRMICO OSMOSIS

TÉRMICO COMPRESOR

0L+

0M

1L+

17

18

19

14 /22
34 /21

TÉRMICO AGUA RECICLADA

21

Cambio

23

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DEZ 32D2 II

E003266

Probado

Hoja actual

22

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

22 /

L+

-X1

2

2

23-1

23-4

13

13

-S7

-S8
14

14

23-2

23-5

-X1

9

10

G

22 /

M

M / 25

23-3

23-6

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DEZ 32D2

-XT

20

21

I2.0

I2.1

REFUERZO SEÑAL ARQUETA

MÁXIMO PULMÓN

22
I2.2

23
I2.3

24
I2.4

25
I2.5

26
I2.6

27
I2.7

22

Cambio

24

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DEZ 32D2 III

E003266

Probado

Hoja actual

23

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-TSX2
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DEZ 32D2

-XT

28
I2.8

29
I2.9

30
I2.10

31
I2.11

32
I2.12

33
I2.13

34
I2.14

35
I2.15

23

Cambio

25

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DEZ 32D2 IV

E003266

Probado

Hoja actual

24

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-TSX3
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DSZ 32R5

-XA Q3.0

Q3.1

1

A2

-K8
/20

A1

4

A2

-K9
A1

Q3.3

3

A2

-K7
/20

Q3.2

2

/20

Q3.5

5

6

A2

-K10
A1

Q3.4

/20

Q3.6
7

Q3.7
8

x1

-V1
A1

UNIVER
G6250
24VAC

x2

G

23 /

G

M

M/
1

1

BOMBA AGUA RECICLADA

BOMBA AGUA OSMOTIZADA

1

BOMBA PULMÓN

1

BOMBA ARQUETA

1

EV. A PULMÓN

24

Cambio

26

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DSZ 32R5 I

E003266

Probado

Hoja actual

25

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-TSX3
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DSZ 32R5

-XA Q3.8

Q3.9

9

10

Q3.10
11

Q3.11

Q3.12

12

13

Q3.13
14

Q3.14
15

Q3.15
16

33AB

21 /

17

19

0L+

1L+

33AB

L+AC

L+AC / 28

25

Cambio

27

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DSZ 32R5 II

E003266

Probado

Hoja actual

26

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-TSX3
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DSZ 32R5

-XB Q4.0

Q4.1

18

20

Q4.2
21

Q4.3
22

Q4.4
23

Q4.5
24

Q4.6
25

Q4.7
26

26

Cambio

28

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DSZ 32R5 III

E003266

Probado

Hoja actual

27

Original

Hojas totales

28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-TSX3
SCHNEIDER ELECTRIC
TSX DSZ 32R5

-XB Q4.8

Q4.9

27

28

Q4.10
29

Q4.11

Q4.12

30

31

Q4.13
32

Q4.14
33

Q4.15
34

35
2L+

33AB

26 /

L+AC

27

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

03/08/2015

Resp.

DANIEL

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TALLERES ZAL

TSX DSZ 32R5 IV

E003266

Probado

Hoja actual

28

Original

Hojas totales

28

-

2.- LISTADO DE MATERIAL DE LAVADO EN CAN ZAL

o Tubo y racorería galvanizados de 2”.
o Electroválvulas NC para el llenado de los depósitos en máquina.

2.1.- TÚNEL DE LAVADO

-

Máquinas de lavado M1: Fabricadas e instaladas en el año 2008 por AMS –
Autoequip Ibérica, compuestas por:
o
o
o
o
o
o
o
o

2 cepillos verticales para el lavado de laterales.
1 cepillo horizontal para el lavado de frontales.
1 batería de 3 turbinas para el secado de las unidades.
2 depósitos de agua de 2000L de capacidad.
2 depósitos de productos de 100L de capacidad.
2 bombas horizontales para el rociado con agua.
2 bombas dosificadoras de membrana para los productos.
3 cilindros neumáticos de doble efecto para el plegado de los
cepillos.
o 1 freno neumático para el enclavamiento del cepillo horizontal.
o 1 cuadro eléctrico de potencia y maniobra comandado por un PLC
Schneider Electric TSX3721 con tarjeta de comunicaciones
TSXSCP114, y antena Typhoon RS800. Protocolo Modbus RS485.
-

Cuarto de control central: Fabricada e instalada en el año 2008 por AMS –
Autoequip Ibérica, contiene:
o Cuadro central de control comandado por un PLC Schneider
Electric TSX3721 con tarjeta de comunicaciones TSXSCP114, y
antena Typhoon RS800. Protocolo Modbus RS485.
o Consola de control Schneider Electric XBTGT5230. Protocolo
Unitelway.

Conducciones en túnel: Instaladas en el año 2008 por AMS – Autoequip Ibérica,
las conforman:

2.2.- PLANTA DEPURADORA

-

Tratamiento primario: Fabricado por Tehorsa e instalado en el año 2008 por AMS
– Autoequip Ibérica, se compone de:
o Separador y decantador primario de materias sólidas.
o Aireación/agitación.
o Bombas dosificadoras de membrana para la dosificación de
productos químicos.
o Valvulería de bola con actuador neumático.
o Sensores de nivel.
o Bombas sumergidas para el trasvase de líquidos.

-

Reactor biológico 4FP: Fabricado por Idroconsult en el año 2008 e instalado por
AMS – Autoequip Ibérica. Mantenimiento a cargo de AMS. Compuesto por:
o Cámara suplementaria de decantación de sólidos, con una
capacidad de 5000L.
o Cámara suplementaria de flotación de grasas/aceites, con una
capacidad de 5000L.
o Cámara de lecho biológico con aireación, con una capacidad de
10000L.
o Cámara de agua limpia, con aireación, y una capacidad de 5000L.
o Elementos de control de nivel.

-

Grupo de filtrado BW3: Fabricado por Idroconsult en el año 2008 e instalado por
AMS – Autoequip Ibérica. Mantenimiento a cargo de AMS. Compuesto por:
o 2 botellas de 1000L con carbón activado para la eliminación de
restos orgánicos en el agua de lavado.
o 1 botella de 1000L con sílex de diversa granulometría para la
eliminación de la turbidez en el agua de lavado.
o 2 grupos sopladores para la aireación del reactor biológico y el
depósito secundario de flotación de grasas.
o Bomba de membrana para la dosificación de urea al reactor
biológico (nutrientes).
o Conducciones, racorería y valvulería en acero galvanizado.
o Cuadro de control comandado por un PLC Omron CPM1A.

-

Grupo de descalcificación y osmosis SK4: Fabricado por Idroconsult en el año
2008 e instalado por AMS – Autoequip Ibérica. Mantenimiento a cargo de AMS.
Podemos distinguir entre:
o Grupo descalcificador de dos bombonas con resina, para el
intercambio iónico (2 cationes de Na+ por 1 de Ca+), con cabezal
programable.
o Membranas de osmosis 40x40 con desclorificación previa, y
conductímetro. Regulación de producción y del rechazo.
Impulsión de agua a cargo de una bomba vertical multi-etapa.

-

Depósitos de almacenaje: Fabricados por Rototank en el año 2008 e instalados
por AMS – Autoequip Ibérica. Mejora realizada por AMS – Autoequip Ibérica en
el año 2013. Mantenimiento a cargo de AMS.
o 2 depósitos de almacenaje en HDPE con una capacidad de 10000L
cada uno. Sistema de bombeo sumergido.
o By-pass de filtración del agua reciclada, con filtro de arena de
1000L de capacidad con áridos de diversa granulometría.

-

Compresor: Fabricado por Pintuc e instalado por AMS – Autoequip Ibérica en el
año 2008.
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NOTES
- Les dimensions i disseny de la plataforma elevada de PRFV s'adequarà a les característiques constructives dels
mòduls de rentat a instal·lar
- Totes les dimensions i mesures seran comprovades en obra
- El nou sistema de rails elevats per mòduls de rentat evitaran el trencament de rodes, cops, sorolls i vaivens i
permetran un desplaçament de translació continu dels mòduls
- L'estructura metàl·lica de vies ferroviàries es pintarà amb pintura anticorrosiva resistent als productes antigrafiti
dels mòduls de rentat.
- Es disposarà de sistemes d'evacuació per evitar l'acumulació d'aigua (humitat, relliscades, corrossió i mosquits)
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Nou rail ferroviari tipus S14 de Gantrex o equivalent per a translació de
mòdul de rentat ferroviari
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RAIL FERROVIARI
EXISTENT A MANTENIR

M1. MÒDUL DE RENTAT
COSTAT ESQUERRA

NOTES
- Les dimensions i disseny de la plataforma elevada de PRFV s'adequarà a les característiques constructives dels
mòduls de rentat a instal·lar
- Totes les dimensions i mesures seran comprovades en obra
- El nou sistema de rails elevats per mòduls de rentat evitaran el trencament de rodes, cops, sorolls i vaivens i
permetran un desplaçament de translació continu dels mòduls
- L'estructura metàl·lica de vies ferroviàries es pintarà amb pintura anticorrosiva resistent als productes antigrafiti
dels mòduls de rentat.
- Es disposarà de sistemes d'evacuació per evitar l'acumulació d'aigua (humitat, relliscades, corrossió i mosquits)

LLEGENDA
Nou paviment elevat de reixes electrosoldades antilliscants de PRFV
34x38mm fixat sobre estructura de perfils d'acer S275J0 i recrescuts de
formigó armat
Nou rail ferroviari tipus S14 de Gantrex o equivalent per a translació de
mòdul de rentat ferroviari
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Nou paviment elevat de reixes electrosoldades antilliscants de PRFV
34x38mm fixat sobre estructura de perfils d'acer S275J0 i recrescuts de
formigó armat

NOTES

Nou rail ferroviari tipus S14 de Gantrex o equivalent per a translació de
mòdul de rentat ferroviari

- Les dimensions i disseny de la plataforma elevada de PRFV s'adequarà a les característiques constructives dels
mòduls de rentat a instal·lar
- Totes les dimensions i mesures seran comprovades en obra
- El nou sistema de rails elevats per mòduls de rentat evitaran el trencament de rodes, cops, sorolls i vaivens i
permetran un desplaçament de translació continu dels mòduls
- L'estructura metàl·lica de vies ferroviàries es pintarà amb pintura anticorrosiva resistent als productes antigrafiti
dels mòduls de rentat.
- Es disposarà de sistemes d'evacuació per evitar l'acumulació d'aigua (humitat, relliscades, corrossió i mosquits)
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VIA 13 - TÚNEL DE RENTAT
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mòdul de lavado

Projecció mòdul
de rentat 1
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fins alçada de rail mòdul de rentat

Paviment de formigó existent
amb pendent de 3%
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- Les dimensions i disseny de la plataforma elevada de PRFV s'adequarà a les característiques constructives dels
mòduls de rentat a instal·lar
- Totes les dimensions i mesures seran comprovades en obra
- El nou sistema de rails elevats per mòduls de rentat evitaran el trencament de rodes, cops, sorolls i vaivens i
permetran un desplaçament de translació continu dels mòduls
- L'estructura metàl·lica de vies ferroviàries es pintarà amb pintura anticorrosiva resistent als productes antigrafiti
dels mòduls de rentat.
- Es disposarà de sistemes d'evacuació per evitar l'acumulació d'aigua (humitat, relliscades, corrossió i mosquits)
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VIA 13 - TÚNEL DE RENTAT

ZEANS
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NOTES
- Les dimensions i disseny del mòdul de rentat són orientatius.
No vàlids a efectes constructius
- Els mòduls disposaran de components pel rentat frontal total
de trens
- Els mòduls evitaran el risc d'atrapament amb l'eix de
rodadura de l'equip
- El sistema de rentat evitarà la projecció d'aigua sobre els
equips elèctrics del mòdul. Els equips com compressors,
transformadors, etc. s'ubicaran fora de l'abast de l'aigua de
rentat
- Els nous mòduls de rentat disposaran de tots els elements i
funcions especificats en la documentació tècnica del
projecte
- Totes les dimensions i mesures seran comprovades en obra
- L'arquitectura de l'estructura elevada del rail del mòdul de
rentat és orientativa. No vàlida a efectes constructius.
Referir-se a plànols d'obra civil
Mòduls de rentat ferroviari sobre rail a replicar
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Mòduls de rentat ferroviari sobre rail amb transmissió de potència i control per cablejat extensible a replicar
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NOTES
- Les dimensions i disseny del mòdul de rentat
són orientatius. No vàlids a efectes
constructius
- Els mòduls disposaran de components pel
rentat frontal total de trens
- Els mòduls evitaran el risc d'atrapament amb
l'eix de rodadura de l'equip
- El sistema de rentat evitarà la projecció
d'aigua sobre els equips elèctrics del mòdul.
Els equips com compressors,
transformadors, etc. s'ubicaran fora de
l'abast de l'aigua de rentat
- Els nous mòduls de rentat disposaran de tots
els elements i funcions especificats en la
documentació tècnica del projecte
- Totes les dimensions i mesures seran
comprovades en obra
- L'arquitectura de l'estructura elevada del rail
del mòdul de rentat és orientativa. No vàlida
a efectes constructius. Referir-se a plànols
d'obra civil
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QUADRE "MÒDUL
DE RENTAT 1"

MÒDUL DE RENTAT
FERROVIARI 1

LÍNIA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ A "QUADRE
GENERAL RENTAT FERROVIARI" DES DE "QUADRE
DE PROTECCIONS" PER SAFATA EXISTENT

200X100

QUADRE GENERAL
RENTAT FERROVIARI

NOU CABLEJAT MULTIFILAR FLEXIBLE
MÒBIL PER TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA I
SENYAL CABLEJADA A MÒDUL DE RENTAT

SUPORTS DE RAIL DE
POTÈNCIA EXISTENTS A
MANTENIR I ADEQUAR
NOU CARRIL-GUIA PER CARRET DE CABLEJAT
FLEXIBLE MÒBIL, SOBRE SUPORTS EXISTENTS

NOTES
- Les dimensions i disseny del mòdul de
rentat són orientatius. No vàlids a efectes
constructius
- Totes les dimensions i mesures seran
comprovades en obra
- El carril-guia i cablejat multifilar permetran
abarcar la longitud total del túnel de rentat
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Full 1
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Conjunt quadre de proteccions i quadre general
del sistema de rentat ferroviari a replicar
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Carril-guia i cablejat multifilar extensible per
transmissió de potència i senyal a replicar
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LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALIMENTACIÓ
A SISTEMES DE RENTAT FERROVIARI
PER SAFATA EXISTENT

SAFATA ELÈCTRICA DE
DISTRIBUCIÓ EN B.T. EXISTENT

600X100

QUADRE
ESCALFADOR
/ GRAFITTIS

QGBT

QGBT

QGBT

QUADRE
DEPURADORA
I OSMOSI

1

ESCALFADORS

QUADRE DE
PROTECCIONS
RENTAT FERROVIARI
AUTOTRANSFORMADOR
GENERADOR DE NEUTRE 80 KVA

QUADRE DE
ALTA PRESSIÓ

LÍNIA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ A "QUADRE
GENERAL RENTAT FERROVIARI" UBICAT EN
TÚNEL DE RENTAT PER SAFATA EXISTENT

NOTES
- Les dimensions i disseny dels quadres elèctrics de rentat són orientatius. No vàlids a
efectes constructius
- Totes les dimensions i mesures seran comprovades en obra
- La ubicació dels equips i estesa de cablejat serà validada en obra per la DF i FMB
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NOTES
- El nou sistema d'alimentació i control de la instal·lació de
rentat ferroviari disposarà dels components, maniobres i
elements de control necessaris per assegurar un correcte
desenvolupament de les funcions derentat, segons
requeriments de l'FMB
- L'arquitectura del sistema de control i alimentació del rentat
ferroviari serà comprovada i replantejada pel personal
adjudicatari i validada per l'FMB.
- El control de la instal·lació impedirà el funcionament del
sistema de rentat, així com el funcionament de la xarxa
d'aigua a baixa i alta pressió del túnel de rentat en cas de
presència de tensió en la catenària ferroviària.
- La ubicació dels nous quadres del sistema de rentat
ferroviari serà decidida en obra
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NOTES
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control i maniobra per poder ser telecomandats i
telegestionats des d'un sistema de control extern
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protecció mínim IP55 per evitar l'entrada d'humitat i pols al
seu interior
- Els quadres elèctrics disposaran, a part de les línies de
reserva equipada grafiats als esquemes, d'un espai i
capacitat de reserva del 30% per a futures ampliacions
- Els esquemes unifilars seran revisats per l'empresa
contractista per ajustar-se a les necessitats de gestió i
control de rentat ferroviari i validats per la DF i l'FMB

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL
ESQUEMES ELÈCTRICS UNIFILARS

FEBRER 2021

4A7

NOTES
- Els quadres elèctrics disposaran de tots els elements de
control i maniobra per poder ser telecomandats i
telegestionats des d'un sistema de control extern
- Els quadres elèctrics tindran una envolupant amb grau de
protecció mínim IP55 per evitar l'entrada d'humitat i pols al
seu interior
- Els quadres elèctrics disposaran, a part de les línies de
reserva equipada grafiats als esquemes, d'un espai i
capacitat de reserva del 30% per a futures ampliacions
- Els esquemes unifilars seran revisats per l'empresa
contractista per ajustar-se a les necessitats de gestió i
control de rentat ferroviari i validats per la DF i l'FMB

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL
ESQUEMES ELÈCTRICS UNIFILARS

FEBRER 2021

4A8

NOTES
- Els quadres elèctrics disposaran de tots els elements de
control i maniobra per poder ser telecomandats i
telegestionats des d'un sistema de control extern
- Els quadres elèctrics tindran una envolupant amb grau de
protecció mínim IP55 per evitar l'entrada d'humitat i pols al
seu interior
- Els quadres elèctrics disposaran, a part de les línies de
reserva equipada grafiats als esquemes, d'un espai i
capacitat de reserva del 30% per a futures ampliacions
- Els esquemes unifilars seran revisats per l'empresa
contractista per ajustar-se a les necessitats de gestió i
control de rentat ferroviari i validats per la DF i l'FMB

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL
ESQUEMES ELÈCTRICS UNIFILARS

FEBRER 2021

4A9

NOTES
- Els quadres elèctrics disposaran de tots els elements de
control i maniobra per poder ser telecomandats i
telegestionats des d'un sistema de control extern
- Els quadres elèctrics tindran una envolupant amb grau de
protecció mínim IP55 per evitar l'entrada d'humitat i pols al
seu interior
- Els quadres elèctrics disposaran, a part de les línies de
reserva equipada grafiats als esquemes, d'un espai i
capacitat de reserva del 30% per a futures ampliacions
- Els esquemes unifilars seran revisats per l'empresa
contractista per ajustar-se a les necessitats de gestió i
control de rentat ferroviari i validats per la DF i l'FMB

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL
ESQUEMES ELÈCTRICS UNIFILARS

FEBRER 2021

4A10

NOTES
- Els quadres elèctrics disposaran de tots els elements de
control i maniobra per poder ser telecomandats i
telegestionats des d'un sistema de control extern
- Els quadres elèctrics tindran una envolupant amb grau de
protecció mínim IP55 per evitar l'entrada d'humitat i pols al
seu interior
- Els quadres elèctrics disposaran, a part de les línies de
reserva equipada grafiats als esquemes, d'un espai i
capacitat de reserva del 30% per a futures ampliacions
- Els esquemes unifilars seran revisats per l'empresa
contractista per ajustar-se a les necessitats de gestió i
control de rentat ferroviari i validats per la DF i l'FMB

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL
ESQUEMES ELÈCTRICS UNIFILARS

FEBRER 2021

4A11

65

65-GALV.-AG.DEP.-13
HA-105

65

HA-112
P-005

65-GALV.-AG.FILTRO2-15
32-PVC-DMW-11

32-PVC-AG.DESC.-10

P-006

65

HA-111

65-GALV.-AG.OSM.-14

P-004

32-PVC-AG.RECHAZO-12

65

HA-109

65-100HC01-BA-7

LISTADO DE ELEMENTOS

F-005

F-006

LI

BOMBAS DE AGUA

V-002

F-008

LI

3

2

F-007

LI
9

Dep.-LI-3

Dep.-LI-2

Dep.-LI-9
K-009?

65-GALV.-AG.DEP.-6

K-010

65

32-PP-SW-8
65

65-GALV.-AG.DEP.-4

HA-103

65

HA-102

65

HA-114

65-GALV.-AG.CARB.-5

65

HA-113

V-001

65

HA-101

3( 48Ë0,&26
65-GALV.-BA-3

K-008?

HA-104

P-003

TUBO ACERO GALVANIZADO
TUBO PVC
AIREADOR

GUARDAMOTORES
CONTACTORES
PLC DEPURADORA

P-002

CABLEADO POTENCIA
CABLEADO MANIOBRA
LI

F-001

1

F-003

F-002

Dep.-LI-1

K-002?

K-003

K-005

K-004

32-GALV.-WW-9

65-GALV.-DISOLVENTE-17
200

200-PVC-AG.LAVADO-1

39& '(6$*h(

110

HA-108

LI

8

Dep.-LI-8

K-012

K-011

HA-116

K-007?

LI

7

Dep.-LI-7

65

K-006

LI

P-008

6

Dep.-LI-6

P-007

5

HA-115

110

LI

Dep.-LI-5

65

K-001

HA-107

HA-106

LI

Dep.-LI-4?
P-001

65

HA-100

65-PVC-DISOLVENTE-18

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
DIAGRAMA ELEMENTS RENTAT FERROVIARI
PER IMPLEMENTACIÓ GESTIÓ I CONTROL

FEBRER 2021

4A12

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
DIAGRAMES DE FLUX - AIRE I PRODUCTE QUÍMIC
ELEMENTS PER IMPLEMENTACIÓ GESTIÓ I CONTROL

FEBRER 2021

4A13

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
ESQUEMA MANIOBRA I CONTROL
SEGURETAT ALTA PRESSIÓ - TENSIÓ CATENÀRIA

FEBRER 2021

4A14

Transports Metropolitans
de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL
TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL
DE LA LÍNIA 9 DE L'FMB

S/E

MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI
ESQUEMA MANIOBRA I CONTROL
SEGURETAT ANTI-ATRAPAMENT

FEBRER 2021

4A15

Data: Febrer / 2021
INDEX GENERAL

DOCUMENT III
PLECS

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l'FMB”

10 de 18

Data: Febrer / 2021
ÍNDEX DE PLECS

DOCUMENT III – PLECS
ÍNDEX DE PLECS
1.
2.
3.

PLEC DE CONDICIONS GENERALS (SUPORT PAPER I PDF)
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (SUPORT PDF)
PLECS ESPECÍFICS D’FMB (SUPORT PDF)
INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
LLIBRE D’ESTILS D’FMB

Barcelona, febrer del 2021
L’ Enginyer Autor del Projecte

David Jimemez Abelenda
Enginyer Industrial
Col.legiat núm. 14720

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l'FMB”

1 de 1

Data: Febrer / 2021
INDEX GENERAL

01-PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l'FMB”

11 de 18

Data: Febrer / 2021
PLEC GENERAL

PLEC 01 – PLEC DE CONDICIONS GENERALS
INDEX
1.

OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUEST PLEC DE PRESCRIPCIONS ........................ 2

1.1.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES E INSTAL·LACIONS ....................................................................2

1.2.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES ...........................................................................2

1.3.

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS DOCUMENTS.........................................2

1.4.

SEGURETAT EN EL TREBALL .................................................................................................2

1.5.

PROGRAMA DE TREBALLS.....................................................................................................2

1.6.

ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES ......................................................................................2

1.7.

COMPLIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY ......................................................2

2.

CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ DELS MATERIALS ......................................................... 2

2.1.

OBJECTE .............................................................................................................................2

2.2.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS MATERIALS .................................................................2

3.

EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA .............................................................................. 3

3.1.

REPLANTEIG ........................................................................................................................3

3.2.

PROGRAMA DE TREBALLS.....................................................................................................4

3.3.

MODIFICACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS PER ELS OBRES.......................................................4

3.4.

OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES .................................................................................................4

3.5.

CIRCULACIÓ, SERVEIS PÚBLICS I SENYALITZACIÓ ................................................................4

3.6.

SEGURETAT EN ELS SISTEMES D’EXECUCIÓ ..........................................................................4

3.7.

INICI DELS TREBALLS ..........................................................................................................4

3.8.

ASSEGURANÇA DE RESPOSABILITAT CIVIL ...........................................................................5

3.9.

EQUIP NECESSARI ...............................................................................................................5

3.10.

INSTAL·LACIONS D’OBRA ..................................................................................................5

3.11.

MÀ D’OBRA .......................................................................................................................5

3.12.

PLÀNOLS DE TREBALL .......................................................................................................5

3.13.

VIGILÀNCIA A PEU D’OBRA ................................................................................................5

3.14.

UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS........................................5

3.15.

OBTENCIÓ DE PERMISOS OFICIALS ...................................................................................5

3.16.

LIMITACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS .................................................5

3.17.

PILOTS DE L’FMB ..............................................................................................................5

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l'FMB”

3.18.

BASTIDES, ESCALES I ELEMENTS SIMILARS ....................................................................... 5

3.19.

ABASSEGAMENT DE MATERIALS ........................................................................................ 6

3.20.

NETEJA DE LA ZONA D’OBRES ........................................................................................... 6

3.21.

HORARI DE LES TASQUES ................................................................................................. 6

3.22.

TRANSPORT DE MATERIAL ALS MAGATZEMS DE L’FMB ...................................................... 6

4.

MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES ......................................................................... 6

4.1.

CONDICIONS GENERALS ...................................................................................................... 6

4.2.

OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES ........................................................................... 6

4.3.

PARTIDES ALÇADES ............................................................................................................. 6

4.4.

CERTIFICACIONS MENSUALS A COMPTE ............................................................................... 7

5.

DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................................. 7

5.1.

PERSONAL D’OBRA .............................................................................................................. 7

5.2.

PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES ................................................................................... 7

5.3.

CONFRONTACIÓ DELS PLÀNOLS ........................................................................................... 7

5.4.

PROTECCIÓ I NETEJA .......................................................................................................... 7

5.5.

DURACIÓ DE LES OBRES ...................................................................................................... 7

5.6.

RESCISSIÓ DEL CONTRACTE ................................................................................................ 7

5.7.

RECEPCIÓ PROVISIONAL ..................................................................................................... 7

5.8.

GARANTÍA ........................................................................................................................... 7

5.9.

RECEPCIÓ DEFINITIVA......................................................................................................... 8

5.10.

PROVES ............................................................................................................................ 8

5.11.

FIABILITAT ....................................................................................................................... 8

5.12.

DOCUMENTACIÓ............................................................................................................... 8

5.13.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR DURANT LA REALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ................ 8

5.14.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN FINALITZAR LA INSTAL·LACIÓ .......................................... 8

5.15.

SANCIONS ........................................................................................................................ 9

5.16.

LIQUIDACIÓ FINAL DE LES OBRES .................................................................................... 9

5.17.

CORRESPONDÈNCIA OFICIAL ............................................................................................ 9

5.18.

CONTRACTES, ACCIDENTS DE TREBALL I PROTECCIÓ A LA INDÚSTRIA .............................. 9

5.19.

VIGILÀNCIA ...................................................................................................................... 9

5.20.

LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ........................................................................... 9

5.21.

MESURES D’ORDRE I SEGURETAT ..................................................................................... 9

5.22.

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA ......................................................................... 9

6.

AUTORS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS ....................................................... 9

1 de 9

Data: Febrer / 2021
PLEC GENERAL

1. OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUEST PLEC DE PRESCRIPCIONS
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'aplicarà a l'execució material de les obres i
instal·lacions del Projecte de “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia L9 de l’FMB”.
A més a més dels plecs adjuntats en aquest document número 3 del present projecte, també són
d’obligat compliment per a l’execució de l’obra, els plecs interns de FMB, específics per a cada
instal·lació. En tots els casos, prevaldrà sempre el plec intern de FMB, considerant sempre la versió més
actualitzada en el moment d’executar l’obra.
1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES E INSTAL·LACIONS
L’obra i instal·lacions que componen aquest Projecte s'executaran segons les disposicions, normes i
plànols que s'hi contenen en aquest document, els quals no poden ésser modificats pel Contractista,
sense l'aprovació precisa i per escrit de la Direcció de l’obra, referida al punt concret de què es tracti.
Les instal·lacions hauran d'ésser realitzades sense alterar el servei d’explotació de FMB i atenent-se a
les normes de treball establertes per FMB allà on s’afecti a zones de servei; totes les despeses
generades per instal·lacions provisionals, dispositius elèctrics, generadors, aparells de renovació i
extracció d’aire, etc., necessaris pel desenvolupament dels treballs estan inclosos en els preus.
1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES
El present Plec d’Especificacions Tècniques constitueix un conjunt de prescripcions que serà la base per
regular l'execució de les obres, juntament amb la resta de documents annexes a aquest projecte,
especificant les característiques i condicions dels materials i equips a utilitzar, assaigs i protocols de
proves a realitzar, i normes per l’amidament i abonament de les unitats d'obra.
Aquest Projecte consta dels documents següents definitoris de l'obra:
• Document 1: Memòria

1.4. SEGURETAT EN EL TREBALL
El Contractista està obligat a complir l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball vigents.
1.5. PROGRAMA DE TREBALLS
Pel que fa referència al programa de treball, es respectarà tot allò que s'ha disposat el Reglament
General de Contractació de l'Estat i el que ve determinat pel Plec de Clàusules Administratives
Particulars del Contracte.
1.6. ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El Contractista proposarà un programa i un mètode de realització de les diferents obres de que consta
aquests projecte, abans d’iniciar aquestes, que hauran d'ésser acceptats o modificats per la Direcció
d’Obra. L'ordre i moment de l'execució de les diferents obres estarà fixat per aquest programa, el
Contractista quedarà en llibertat respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a fer servir.
Tanmateix el Contractista té l'obligació d'executar les obres en l’ordre que li mani la Direcció d’Obra,
encara que això suposi una alteració del programa general de la realització dels treballs.
Aquesta decisió de la Direcció d’Obra, podrà fer-se per qualsevol motiu que la DO cregui convenient i en
especial perquè no s'aturin les obres o disminueixi el seu ritme d'execució, quan la realització del
programa exigeixi uns condicionaments especials de fronts de treball o la modificació prèvia d'alguns
serveis, i en canvi sigui possible procedir a l'execució immediata dels altres trossos aïllats abans
esmentats.
1.7. COMPLIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY
El Contractista està obligat, a complir totes les característiques definides en els documents adjunts a
aquest projecte, excepte en aquells casos en què es consideri convenient introduir modificacions per
motius justificats, les quals hauran d’ésser aprovades per escrit per part de la Direcció d’Obra.
2. CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ DELS MATERIALS

• Document 2: Plànols
• Document 3: Plec d’Especificacions Tècniques

2.1. OBJECTE

• Document 4: Pressupost i Amidaments

Aquesta especificació té per objecte definir les condicions d’instal·lació dels diferents materials emprats
en les instal·lacions d’aquest projecte.

1.3. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS DOCUMENTS
En cas de contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec d’Especificacions Tècniques s'agafarà
el que s'ha escrit en aquest últim document. Allò que consti en el Plec d’Especificacions Tècniques i no
estigui en els Plànols o a l’inrevés, haurà de considerar-se com si constés en ambdós documents,
sempre i quan la unitat d'obra estigui ben definida en qualsevol dels dos i que tingui preu en el
pressupost.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errades que es detectin en aquest documents per la Direcció
d’Obra o pel Contractista, caldrà reflectir-les obligatòriament en l'Acta de Replanteig.
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2.2. CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS MATERIALS
Els elements de fixació i el muntatge auxiliar de tots els elements estructurals i arquitectònics estan
inclosos als preus, tant si ho diu explícitament com si no i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
Totes les connexions i empiulaments necessaris per fer la instal·lació, així com els retalls i puntes de
cable resultants, no seran objecte d’abonament independent, al considerar-se inclòs en els preus
unitaris establerts al quadre de preus.
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Tots els transports interns o externs, les càrregues i descàrregues necessaris (inclòs els produïts per
aplecs) del material de tots tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a l’abocador
estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
Es responsabilitat del Contractista la perfecta identificació de tots els elements de la instal·lació, sense
que això impliqui cap tipus d’abonament independent.

• El contractista garantirà la qualitat dels productes i materials emprats a l’obra amb els seus
mitjans. La DO encarregarà els assajos i proves referents a instal·lacions i obra que consideri
oportuns a empresa externa homologada i qualificada per garantir la qualitat dels materials a
l’obra, les factures de les quals s’abonaran per part del contractista, i el cost dels quals estan
inclosos als preus unitaris de l’obra. El valor màxim el qual haurà d’assumir correspon al 1% del
pressupost de licitació.

Es a càrrec del Contractista els desplaçaments i reubicació d’instal·lacions existents, necessaris per a la
realització de les instal·lacions d’aquest projecte, sense que això impliqui cap tipus d’abonament
independent.

Els equips a instal·lar per aquest projecte hauran de permetre la total integració i comunicació amb
l’equipament ja existents, disposant com a mínim de les mateixes funcionalitats que els diferents
sistemes ofereixen en l’actualitat.

La neteja i restitució a la situació original dels acabats d’arquitectura i/o obra civil afectats per
l’anul·lació i retirada d’instal·lacions provisionals o la realització d’instal·lacions noves no seran objecte
d’abonament independent al considerar-se inclòs proporcionalment en les unitats de les instal·lacions.

Les partides de desenvolupament de software inclouen els costos derivats de lloguer de maquinària de
desenvolupament i llicències de software necessàries, no essent d’abonament independent qualsevol
despesa en aquest sentit.

No seran d’abonament la reparació dels danys que es puguin produir als equips o als elements
d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, amb motiu de totes les
operacions necessàries per la instal·lació i el transport, la càrrega i la descàrrega dels materials i equips.

3. EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

Es consideren incloses dins dels preus de les diferents partides, i per tant no seran objecte d’abonament
independent:
• Les despeses de replanteig, reconeixements, assajos, control de materials, d’execució i proves
de funcionament.

3.1. REPLANTEIG
Els replanteigs de les obres es faran d'acord amb el que s'ha disposat en aquest Plec Especificacions
Tècniques.

• La conservació de l’obra durant la seva execució.

A l'Acta de Comprovació del Replanteig que s'ha d'obrir, el Contractista ha de fer constar expressament
que s'ha comprovat - amb satisfacció seva - la completa correspondència, en planta i cotes relatives,
entre la situació dels senyals fixats en el terreny i les cotes referides a l'obra projectada i indicades en
els plànols. També haurà de comprovar que aquestes senyals són suficients per poder determinar
perfectament qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els plànols que figuren en el projecte.

• Les despeses corresponents a construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i
equips de maquinaria, d’instal·lació i de posterior retirada, així com les de lloguer o adquisició de
terrenys per a dipòsits de maquinaria i materials.

El Contractista també ha de fer constar a l’Acta que està assabentat del lliurament de tots els
Documents, així com de l’existència de tots els mitjans necessaris pel perfecte desenvolupament de
l’Obra.

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per a subministraments d’aigua i
energia elèctrica necessaris per a l’execució de l’obra, així com a drets, taxes, impostos,
consums,...

En cas, de que les senyals fixades en el terreny, no siguin suficients per determinar perfectament
qualsevol part de l'obra, s'instal·laran les que siguin necessàries per poder donar l'aprovació a l'Acta de
Comprovació del Replanteig.

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja de l’obra.

Un cop signada l'Acta de Comprovació del Replanteig, per ambdues parts, el Contractista està obligat a
replantejar ell mateix, les parts de l'obra segons les seves necessitats per construcció, d'acord amb les
dades dels plànols o les que doni la Direcció d’Obra. Per això fixarà en el terreny a més de les que ja hi
ha, les senyals i dispositius necessaris per que quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra a
executar.

• Les despeses d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament.

• Conservació i neteja de la zona d’obres durant l’execució, senyals i elements de seguretat dins
de l’obra i de les zones de tercers, la guarda i vigilància de l’obra, la tanca de l’obra i protecció
en relació a la perillositat i molèsties produïdes per l’obra.
• La legalització de totes les instal·lacions, amb el pagament de taxes i drets.
• Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de realització de treballs nocturns, en
hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment.
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La Direcció d’Obra, pot realitzar les comprovacions que cregui necessàries d'aquests replanteigs. També
podrà, si així ho creu convenient, replantejar directament les parts de les obres que desitgi, i també
introduir les modificacions precises en les dades del replanteigs del Projecte. Si qualsevol de les parts
ho creu necessari, també s'obrirà Acta d'aquests replanteigs parcials, havent d'indicar en ella les dades
que es considerin necessàries per la construcció i posterior mesuratge de l'obra executada.
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Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, també les que sorgeixen al verificar els
replanteigs parcials i comprovacions dels esmentats replanteigs són a càrrec del Contractista.
El Contractista és responsable de la conservació dels senyals fixes comprovats en els replanteigs
generals i els que digui la Direcció d’Obra dels replanteigs parcials. No es poden inutilitzar cap d'elles
sense la seva autorització feta per escrit. En el cas de que, sense aquesta conformitat es faci malbé
qualsevol senyal, la Direcció d’Obra disposarà els treballs necessaris per la seva reconstrucció o
substitució, essent per compte del Contractista les despeses que sorgeixin. La Direcció d’Obra també
pot suspendre l'execució de les parts de les obres que restin indeterminades a causa de la inutilització
d'una o més senyals, fins que siguin substituïdes per unes altres.
Quan el Contractista hagi fet un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra general o de
les auxiliars, ha de donar coneixement a la Direcció d’Obra per que ho comprovi, si ho creu convenient i
perquè autoritzi l'inici d'aquesta part de l'obra. Amb caràcter general i sempre que la Direcció d’Obra l'hi
mani, ha de replantejar sobre l'obra.
3.2. PROGRAMA DE TREBALLS
Dins del termini de quinze (15) dies hàbils, a comptar d'ençà de l'Aprovació de l'Acta de Replanteig, el
Contractista ha de presentar el programa dels treballs a realitzar per complir el contracte en el termini
fixat.
Aquest programa es composa com a mínim de:
• Exposició de la classe d'obres que integren el projecte i indicació del volum de les mateixes.
• Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips humans i materials) pel muntatge de
les unitats d’obra.
• Estimació, en dies de calendari, de la durada de l'execució de les obres, fent especial esment als
terminis parcials.
• Valoració mensual i acumulada de l’obra programada prenent com a base la dels preus
d’adjudicació.
3.3. MODIFICACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS PER ELS OBRES
Abans de començar l'execució de les obres el Contractista ha de presentar el pla dels treballs amb les
actuacions provisionals per poder realitzar-los sense interferir amb el normal funcionament, i sense
destorbar ni posar en perill els seus usuaris i treballadors.
Si el Contractista incompleix les condicions anteriors i comença els treballs, sense estar realitzades les
actuacions provisionals o sense descàrrec les línies i serveis, qualsevol desperfecte, accident o perjudici
ocasionat per aquesta acció és de la seva total responsabilitat, sense que pugui al⋅legar al seu favor la
urgència del treball, o la manca dels serveis de FMB en realitzar els canvis, transports interns o
descàrrecs necessaris.
El Contractista no pot pretendre reclamació ni variació de preus de cap mena per trastorn en els plans
d'execució o pel rendiment que hagués suposat o avançat com a conseqüència de fer l'execució de
l'obra sense actuacions, proteccions o descàrrecs dels serveis i línies afectades.
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3.4. OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES
Si per l'execució de les obres, calgués, l'ocupació temporal de superfícies, el Contractista, d'acord amb
el seu programa de treball i mitjans d'execució, proposarà a la Direcció d’Obra les superfícies que caldrà
ocupar. La Direcció d’Obra estudiarà la possibilitat en funció dels interessos generals afectats i
autoritzarà la seva ocupació, o si no fos possible, modificarà la proposta, la qual haurà de ser acceptada
pel Contractista, sense que això pugui significar cap dret a una variació en el preu o en el termini
d'execució previst.
Les superfícies ocupades tenen caràcter precari i provisional i finalitzarà automàticament l’autorització a
la seva ocupació a la finalització dels treballs que la van motivar. En el cas d'haver de modificar la
superfície ocupada o haver de canviar el seu emplaçament, totes les despeses que es produeixin són a
compte del Contractista.
Durant l'ocupació de superfícies, aquestes es mantindran pel Contractista i a càrrec seu, perfectament
senyalitzades i amb tanques.
Al finalitzar l'ocupació ha de deixar en perfecte estat de neteja, lliure d'obstacles i reparats els
desperfectes que s'haguessin pogut produir.
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista.
3.5. CIRCULACIÓ, SERVEIS PÚBLICS I SENYALITZACIÓ
Totes les operacions necessàries per l'execució de les obres tant si són permanents com provisionals,
han de fer-se de forma que no pertorbi innecessària i impròpiament la correcta i habitual activitat del
personal de FMB.
L'execució dels treballs que exigeixin necessària i imprescindiblement tallar qualsevol instal·lació o font
d’energia que pogués afectar directament l’explotació de FMB, han d'ésser aprovats per la Direcció
d’Obra, el qual fixarà d'acord amb els responsables dels serveis o treballs afectats, les actuacions a fer, i
les dades i terminis en que s'hi faran.
Les despeses que sorgeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista.
3.6. SEGURETAT EN ELS SISTEMES D’EXECUCIÓ
El Contractista, al redactar el seu programa de treball i forma d'execució de les unitats d'obra ha de fer
servir els sistemes d'execució que ofereixin les màximes garanties de seguretat, que redueixin al mínim
els possibles accidents i els danys.
Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de fer-se servir, ha de proposar-se a la Direcció
d’Obra, sense l'autorització de la qual aquest treball no es pot començar.
3.7. INICI DELS TREBALLS
Una vegada aprovada l'Acta de Comprovació i Replanteig dels treballs per la Direcció d’Obra, es donarà
l'ordre de començar les obres; des d'aquesta data, comença a comptar el termini d'execució establert
en el Contracte.
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Les ordres al Contractista es donen per escrit i es numeren correlativament. El Contractista està obligat
a firmar el rebut en el duplicat de l'ordre.
El Contractista queda obligat a subscriure amb la seva conformitat o disconformitat els "partes" o
informes establerts per les obres sempre que se l'hi demani.
3.8. ASSEGURANÇA DE RESPOSABILITAT CIVIL
El Contractista, abans de començar les obres, ha de subscriure a càrrec seu, una assegurança a tot risc
de pèrdua o lesió que pugui produir-se qualsevol persona o bens, a causa de la realització de les obres
o en compliment del contracte.
3.9. EQUIP NECESSARI
L'equip i utillatge necessari en l'execució de totes les unitats d'obra ha d'ésser aprovat per la Direcció
d’Obra i ha d'estar en tot moment en condicions de treball satisfactòries i exclusivament dedicats al
compliment del Contracte, no podent ésser retirats sense l'autorització de la Direcció d’Obra.
3.10. INSTAL·LACIONS D’OBRA
El Contractista ha de sotmetre a la Direcció d’Obra, dins el termini que fixa el pla d'obra, el projecte de
les instal·lacions que fixarà la ubicació dels punts d'abassegament, equip, instal·lacions provisionals, i
qualsevol altre element necessari pel normal desenvolupament dels treballs. La Direcció d’Obra de
l'obra pot canviar la situació i característiques dels punts d'abassegament o bases de treball
proposades, així com les instal·lacions provisionals.
3.11. MÀ D’OBRA
La mà d'obra per la utilització dels materials, muntatge de components, equips, canalitzacions,
lluminàries, cables, etc., estarà especialitzada en aquests treballs i serà l’adequada a la finalitat i
responsabilitat dels muntatges.
3.12. PLÀNOLS DE TREBALL
El Contractista ha de fer, per compte seu, tots els dibuixos i plànols de detall necessaris per facilitar i
organitzar la realització dels treballs. Aquests plànols han d'anar acompanyats de les justificacions
corresponents per ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció d’Obra, a mida que siguin necessàries, però
sempre, amb l'antelació suficient a la data d'execució dels treballs a que facin referència.
El Direcció d’Obra, disposa d'un termini de set (7) dies, comptats des de la rebuda dels plànols, per
examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats, si hi hagués lloc, de les
seves observacions. Un cop aprovades les corresponents correccions, el Contractista ha de disposar de
dos col·leccions completes de l'obra.
El Contractista és el responsable dels retards que es produeixin en l'execució dels treballs com a
conseqüència del retard en el lliurament dels plànols, així com de les esmenes i complements d'estudi
necessaris per la seva posta a punt.
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3.13. VIGILÀNCIA A PEU D’OBRA
La Direcció d’Obra pot designar els equips que cregui oportuns de vigilància a peu d'obra per garantir la
seva contínua inspecció.
El Contractista no pot rebutjar els vigilants anomenats, els quals tindran en tot moment lliure accés a
qualsevol part de l'obra.
L'existència d'aquests equips no eximeix al Contractista a disposar dels seus propis mitjans de vigilància
a fi d'assegurar la correcta realització de les obres i del compliment del que disposa aquest Plec de
Prescripcions, essent plenament responsable.
3.14. UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec d’Especificacions Tècniques, o en els
Plànols de Projecte, s'executaran d'acord amb les regles de la bona instal·lació i les indicacions que
sobre aquest particular digui la Direcció d’Obra.
3.15. OBTENCIÓ DE PERMISOS OFICIALS
Abans de l'execució de les obres el Contractista obtindrà tots els permisos oficials necessaris per fer al
seu càrrec, la legalització de les instal·lacions a fi i efecte d'evitar la imposició de modificacions
obligades, un cop estiguin ja fetes les instal·lacions; també tindrà els permisos necessaris per
encreuaments de vies de tren, transport de runa, abocada de les mateixes, etc.
3.16. LIMITACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
El Contractista està obligat a fer compatibles els seus treballs amb l'explotació normal de FMB, també
amb els serveis, arribant si fos necessari a realitzar els treballs només en hores nocturnes o festives
fora de l'horari normal de servei, en jornada reduïda i en aquest cas condicionant-se a les limitacions
imposades per les normatives de FMB.
3.17. PILOTS DE L’FMB
En els casos en que la realització d’una tasca concreta i per qüestions de seguretat es requereixi la
presència d’un pilot de FMB, l’adjudicatari estarà obligat a demanar-lo amb la suficient antelació per tal
que es pugui preveure la seva disponibilitat per a la tasca concreta.
En aquests casos els costos derivats d’aquesta acció han de córrer a compte de l’adjudicatari i estaran
considerats en els preus ofertats.
En aquelles tasques que impliquin l’ocupació de vies, i d’acord amb el Reglament de Circulació de FMB,
l’adjudicatari haurà de disposar un pilot de via homologat per FMB. En aquests casos els costos derivats
de l’homologació dels pilots han de córrer a compte de l’adjudicatari i estaran considerats en els preus
ofertats.
3.18. BASTIDES, ESCALES I ELEMENTS SIMILARS
L’adjudicatari emprarà sempre bastides i accessoris similars per a realitzar totes les tasques que
requereixin l’accés a elements dificultosos i/o a certa alçada, d’acord amb la normativa especifica de
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Seguretat i Salut vigent, entenent-se que els costos derivats del lloguer o compra d’aquest material
estaran inclosos en la seva oferta, així com el muntatge i desmuntatge de bastides i/o elements similars
tants cops com sigui requerit per l’obra, i no seran objecte d’abonament independent.
3.19. ABASSEGAMENT DE MATERIALS
L’adjudicatari haurà de tenir en compte que tots els materials que s’hauran de muntar en les
instal·lacions de FMB, així com tots aquells que li siguin necessaris per a la correcta execució de les
tasques hauran d’estar emmagatzemats en les condicions que la normativa de Seguretat i Salut vigent
exposa.
Tanmateix, els costos derivats del lloguer d’espai físic per a guardar els materials estaran inclosos en la
seva oferta i per tant haurà de preveure un emplaçament adequat abans del començament de l’obra.
3.20. NETEJA DE LA ZONA D’OBRES
El contractista haurà de mantenir els entorns de les zones de les obres en adequat estat de neteja i
ordre, per tal de no afectar a l’explotació de FMB i garantir el normal desenvolupament, així com la
seguretat del personal afectat. La propietat queda facultada a paralitzar aquells treballs en els que al
seu exclusiu judici no es respecti pel contractista aquesta obligació. Els costos derivats d’aquesta
situació aniran a càrrec de l’adjudicatari.
S’entén a més a més, que tots els costos derivats de tasques de neteja corren a càrrec del contractista.
En particular, el fet que la zona d’obres no estigui perfectament neta abans de la realització de les
tasques no eximeix a l’adjudicatari de deixar la zona neta i en perfectes condicions si les tasques s’han
desenvolupat en la mateixa zona, independentment del “grau” de brutícia que l’adjudicatari hagi pogut
causar.
El contractista haurà de realitzar una neteja fina del conjunt de la zona executada al final de l’obra, per
tal de garantir el normal i correcte inici del funcionament a les noves instal·lacions del Centre. La
propietat queda facultada a actuar en conseqüència segons consideri, si no es respecta pel contractista
aquesta obligació. Els costos derivats d’aquesta situació aniran a càrrec de l’adjudicatari.
3.21. HORARI DE LES TASQUES
Per la naturalesa de l’obra i el tipus d’instal·lacions on està previst treballar, el contractista haurà de
tenir en compte que qualsevol de les tasques a realitzar pot ser susceptible d’ésser efectuada en l’horari
que FMB determini, per tal de no afectar l’explotació de FMB.
En general, aquests canvis d’horaris vindran determinats pel fet que FMB pretén que les obres
interfereixin el mínim possible en el normal desenvolupament del servei. Per tant, si un horari concret
implica un millor servei als clients de FMB (la qual cosa vindrà determinada per FMB), l’adjudicatari
haurà d’estar disposat a acceptar-lo.
El fet de treballar a qualsevol hora i en qualsevol dia de la setmana, sigui festiu o no, no implicarà en
cap cas un sobrecost addicional per a FMB, sinó que haurà d’estar previst i inclòs en la oferta
econòmica del contractista.
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3.22. TRANSPORT DE MATERIAL ALS MAGATZEMS DE L’FMB
Totes aquelles tasques que impliquin desmuntatge de certs elements que puguin ser útils a FMB i que
els vulgui conservar, hauran de ser portats al magatzem indicat per FMB, entenent-se que aquests
costos estan inclosos en la oferta econòmica del contractista.
Els materials desmuntats en espera de trasllat al magatzem de FMB es deixaran en el lloc definit per la
Direcció d’Obra. En cas que no existeixi espai disponible, el contractista els guardarà al seu propi
magatzem fins que es traslladin al seu emplaçament definitiu, entenent-se que aquests costos estan
inclosos en la oferta econòmica del contractista.
És a dir, en l’oferta econòmica de l’adjudicatari es consideraran inclosos els costos del transport (i
emmagatzematge si cal) d’aquests elements.
4.

MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES

4.1. CONDICIONS GENERALS
Totes les unitats d'obra s'abonen d'acord amb els preus establerts en el pressupost de l’obra, l'aplicació
dels quals segons el present Plec compren la totalitat dels imports abonables al Contractista.
Qualsevol operació necessària per el total acabament de les obres, per la legalització de les
instal·lacions, o per l'execució de prescripcions d'aquest Plec, encara que no estiguin especificades
explícitament, estan incloses en les obligacions del Contractista.
El seu cost està inclòs en tots els casos en el preu del pressupost, corresponent a la unitat d'obra de la
que formi part, en el sentit d'ésser física o preceptivament necessària per l'execució d'aquesta unitat.
Els preus s'abonen per unitats acabades i executades d'acord amb les condicions establertes en aquest
Plec i comprenen l'estudi, subministrament, transport i manipulació dels diversos components de l'obra,
la mà d'obra, i la utilització dels equips auxiliars necessaris per la seva execució, així com quantes
necessitats circumstancials es presentin per la realització, acabament i posta en servei de les unitats
d'obra.
4.2. OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES
Si alguna part de l'obra no està efectuada d'acord amb les condicions dels Contracte i és, però
admissible, a judici de la Direcció d’Obra, podrà ésser rebuda provisionalment o definitivament, en
aquest cas el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa que
l'Administració aprovi, deixant apart el cas en que el Contractista vulgui enderrocar-la a càrrec seu i
refer-la d'acord amb les condicions del Contracte.
4.3. PARTIDES ALÇADES
S'abonaran al Contractista les partides alçades d’abonament íntegre tal com s’indica en el pressupost
del projecte, sempre i quan aquestes s’executin total o parcialment.
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Això suposa que són preus no revisables ni a l’alça ni a la baixa en cap cas independentment de
l’amidament d’unitats fonamentals realitzades per conta de la partida. Si no s’executes cap treball
relacionat amb aquestes partides, aquestes no s’abonarien.

5.4. PROTECCIÓ I NETEJA
El Contractista ha de protegir tots els materials, equips i també la mateixa obra, contra qualsevol
desperfecte o dany mentre duri el muntatge.

El pressupost parcial del projecte anomenat “Estudi de Seguretat i Salut” tindrà tot ell caràcter de
“Partida alçada de cobrament íntegre per seguretat i salut a l’obra”, abonant-se proporcionalment al
termini de l’obra.

També ha de conservar perfectament nets tots els espais interiors i exteriors de les instal·lacions.

Els abonaments de la resta de partides alçades a justificar que figurin en el pressupost, es faran en
base a amidar unitats d'obra existents en el projecte, aplicant els preus corresponents del Pressupost,
sempre que existeixin i en cas contrari, per amidament d’unitats d’obra a preus contradictoris acceptats

La duració de les obres es la que indica el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es fixen per
el concurs

4.4. CERTIFICACIONS MENSUALS A COMPTE

5.6. RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Els treballs u obres executades en aquests terminis són abonats al Contractista per certificacions
mensuals a compte aplicant a les unitats els preus corresponents del pressupost.

Els motius de rescissió del contracte, son els descrits per la Legislació Vigent, segons la qual es farà la
liquidació corresponent a les obres.

5. DISPOSICIONS GENERALS

Un cop acordada la resolució del contracte, l’Administració fixarà un termini al Contractista per deixar
les obres i emportar-se els equips auxiliars utilitzats en l’execució dels treballs.

5.1. PERSONAL D’OBRA

En cas de rescissió, per cap pretext el Contractista pot endur-se de les obres cap peça ni element del
material de les instal·lacions, per que l’Administració pot decidir quedar-s’ho indicant al Contractista el
que vol comprar, ja sigui per valoració per perits o per conveni amb el Contractista, que haurà de treure
els altres materials en el termini de tres mesos; s’entén com abandonats aquells que no hagi retirat dins
d’aquest termini.

El Contractista ha d'ésser representat en l'obra sempre, ja sigui per una o varies persones amb el poder
suficient per prendre disposicions sobre totes les qüestions relatives a la mateixa.
Així mateix, el Contractista està obligat a mantenir sempre en l'obra l'equip tècnic adequat per la correcta
realització del Projecte; l'equip que estarà dirigit, si la Direcció d’Obra ho creu convenient, per un Enginyer
Superior amb experiència en la mateixa.
La Direcció d’Obra es reserva el dret de treure de l'obra els treballadors del Contractista que siguin
perjudicials per la bona marxa dels treballs, segons el seu criteri.
El Contractista està obligat a substituir ràpidament aquest personal al rebre la notificació corresponent.
5.2. PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES
Totes les unitats d’obra s’han de fer sempre d’acord amb les normes de la millor construcció, amb
equips i components de primera qualitat, segons les normes del present Plec de Prescripcions
Tècniques.
Quan les normes no estiguin detallades, tant en els materials i components com en l’execució i
muntatge, es farà segons ho decideixi la Direcció d’Obra.
5.3. CONFRONTACIÓ DELS PLÀNOLS
El Contractista ha de confrontar tots els plànols després de rebre'ls i informar, tot seguit, a la Direcció
d’Obra de qualsevol contradicció que hi vegi.

5.5. DURACIÓ DE LES OBRES

5.7. RECEPCIÓ PROVISIONAL
La recepció provisional es farà al finalitzar de forma satisfactòria l’obra i les proves sobre la correcta
instal·lació i funcionament de l’equipament i software implantant, d’acord amb els protocols de proves a
definir i aprovar per part de FMB.
5.8. GARANTÍA
El termini de la garantia s’inicia després de la recepció provisional de les obres i serà de dos anys. Al
finalitzar aquest temps es realitzarà la recepció definitiva.
Mentre duri el termini de garantia, són a càrrec de l’Adjudicatari les despeses de reparació del sistema i
instal·lacions annexes, incloses les substitucions i modificacions necessàries del material sempre i quan
la substitució o reparació vingui derivada d’un defecte del material o de la instal·lació realitzada.
Per la comunicació de les incidències i consultes relacionades amb la garantia de les instal·lacions
l’adjudicatari facilitarà els següents telèfons:
• Un número de fax o telèfon fix per comunicar les incidències.
L’avís inclourà la següent informació:
• Nom de la persona de FMB que avisa.
• Estació a que correspon l’avís.
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• Equip amb incidència.
• Problema que es presenta i símptomes.
• Un número de telèfon de contacte els dies feiners per assessorament tècnic en el cas de sorgir
dubtes sobre la realització de treballs de conservació.
Es garantirà la reparació o substitució, transport, reinstal·lació i proves d’elements avariats sense cost
algun per a FMB durant un any a partir de la data de recepció provisional de la instal·lació.
L’abast inclourà tant els materials com la mà d’obra necessària i els desplaçaments de personal, sempre
que els problemes o avaries sorgides s’hagin originat amb l’ús normal de les instal·lacions i equips,
exceptuant el normal desgast dels mateixos. Només es consideren causes invalidades de la garantia
aquelles en les quals els elements hagin estats exposats a circumstàncies alienes al seu ús adequat,
com són operacions fora dels límits de disseny, mal tractaments, etc. així com les causes de força
major.
Aquest concepte és independent del manteniment que es realitzi per FMB durant el mateix temps per
garantir la correcta conservació de l’equipament.
En el cas de que una prolongada substitució d’elements no resolgui les anomalies de funcionament d’un
determinat equip, s’haurà de procedir a reparar l’origen de les mateixes, i fins i tot a la substitució
completa dels equips per altres de similars prestacions. En tot cas, les substitucions es realitzaran sense
cost per FMB.
5.9. RECEPCIÓ DEFINITIVA
En finalitzar el termini de garantia es fa la recepció definitiva de les obres de la forma i condicions
establertes per la legislació vigent.

Qualsevol prova o assaig no especificat i que sigui necessari per a l’acceptació d’equips o instal·lacions
haurà de ser indicada i executada per l’adjudicatari.
La Direcció d’Obra podrà realitzar totes les visites d’inspecció que estimi oportunes a les diverses
fàbriques i tallers a on s’estiguin realitzant els treballs destinats a aquesta instal·lació. Igualment podrà
exigir determinades proves sobre materials que composin la instal·lació.
5.11. FIABILITAT
Els sistemes a instal·lar seran segurs i fiables i garantiran el funcionament continuat sense avaries.
L’adjudicatari indicarà en funció dels components que formen la instal·lació, el temps de vida mitja
entre fallides, i si és possible, d’acord amb l’experiència real, el pràctic.
5.12. DOCUMENTACIÓ
El cost de tota la documentació descrita als subapartats següents s’entendrà inclosa en l’import total del
projecte.
5.13. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR DURANT LA REALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Durant l’execució del projecte es presentarà, per a la seva aprovació, els següents documents:
• Característiques i especificacions de tot l’equipament a instal·lar.
• Certificats i homologacions del material a instal·lar.
Proves d’acceptació provisional del sistema:
• En aquestes es descriuran els procediments que permetin comprovar tant l’operativitat en
conjunt, en quant a capacitat de tràfic, prestacions operatives, etc.

5.10. PROVES

5.14. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN FINALITZAR LA INSTAL·LACIÓ

L’acceptació del subministrament sol·licitat per FMB estarà supeditada a la comprovació dels requisits
funcionals i constructius fixats en el present document, amb les modificacions i ampliacions que es
determinin en les condicions definitives d’adjudicació.

Una vegada conclosa la posta en servei de la instal·lació, es lliurarà la següent documentació:

Per a la comprovació d’aquests requisits es realitzaran proves exhaustives sobre el seu funcionament.
L’adjudicatari vindrà obligat a presentar una proposta de protocols de proves generals per a tots els
sistemes.
Si verificades les proves, alguna part de l’equipament no aconseguís els resultats garantits, el
subministrador es comprometrà a reposar o modificar la part defectuosa fins a aconseguir els resultats
sol·licitats.
L’existència de proves per part de la propietat o el personal per aquest delegat, no eximeix al servei de
les responsabilitats que poguessin derivar-se del mal funcionament del material subministrat.
Aquestes proves no exclouran al subministrador de les obligacions que contrau respecte a les garanties
donades al material.
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• Descripció dels diferents mòduls de que es composa la instal·lació.
• Manuals dels diferents mòduls de què es composa la instal·lació.
• Plànols “As-Built” d’equipaments, cablejats i configuració de la instal·lació. Aquests plànols
hauran de reflectir exactament i amb detall l’estat i localització final dels equipaments, cablejat
d’estacions i d’equips, inclòs alçats d’armaris i esquemes d’interconnexionat i totes les
instal·lacions dutes a terme en el projecte, així com tots aquelles altres característiques que
aquests plànols inclouen.
• Fitxes dels equips que composen la instal·lació en suport i amb model que determini FMB. Les
mateixes s’utilitzaran per a realitzar un seguiment dels parts d’avaries i incidències.
• Llistat de materials i proveïdors.
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• Còpia en suport magnètic de les bases de dades de la instal·lació, aplicacions software
desenvolupades, drivers desenvolupats i específics dels diferents equipaments subministrats,
programes d’autòmats, ....
• Tota aquesta documentació haurà de ser en català (o castellà). La informació de nivell tècnic
podrà presentar-se alternativament en llengua anglesa.
• Es lliurarà de tota la documentació, dos còpies en format paper i dos còpies en format magnètic.
5.15. SANCIONS
S’actua d’acord amb el Reglament de Contractació d’Obres de l’Estat i altres disposicions que tracten
sobre aquesta matèria.
5.16. LIQUIDACIÓ FINAL DE LES OBRES
La liquidació final de les obres es fa sobre la base de les mesures i valoracions generals fetes després
de la recepció definitiva, es redactarà la liquidació final de les obres, que s’haurà de formular en el
termini d’un any, a comptar des de la data de recepció.
5.17. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL

En tot cas, el Contractista es únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que li pugui passar al personal o causar aquest u altra persona, o
entitat, assumint en conseqüència el Contractista totes les responsabilitats alienes al compliment de la
Llei.
5.22. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Són obligacions del Contractista pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures, permisos i la
formalització del Contracte, els Impostos Vigents Aplicables, també les despeses dels replanteigs,
inspeccions, direcció i investigació tècnica i econòmica, vigilància, redaccions del Projecte,
modificacions, legalitzacions, liquidacions i transports interns i externs.
6. AUTORS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS
La confecció d’aquest projecte, s’ha fet d'acord amb els paràmetres de disseny fixats conjuntament amb
els tècnics responsables de FMB, essent l’equip redactor els tècnics d’Active Enginyeria.
Barcelona, febrer del 2021
L’ Enginyer Autor del Projecte

El Contractista té dret a un acús de rebut, si ho sol·licita, de les comunicacions o reclamacions que mani
la Direcció d’Obra i també, està obligat a tronar-li els originals o una copia de les ordres que rebi,
indicant: “assabentat”.
5.18. CONTRACTES, ACCIDENTS DE TREBALL I PROTECCIÓ A LA INDÚSTRIA
El Contractista està obligat al compliment del que s’ha establert en la Llei sobre Contractes i
reglamentacions de treball, disposicions reguladores dels subsidis i assegurances socials en vigor, Llei
d’Assegurança Social en tot allò que sigui vigent.

David Jimenez Abelenda
Enginyer Industrial
Col.legiat núm. 14720

5.19. VIGILÀNCIA
La Direcció d’Obra establirà la vigilància de les obres que cregui necessàries.
5.20. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
El Contractista fa les Projectes necessaris per obtenir els permisos de legalització de les instal·lacions
objecte del Contracte.
Aquests Projectes són signats per un facultatiu adequat del Contractista, que s’encarrega també de la
seva tramitació. Totes les despeses resultants de la redacció i tramitació són inlcosos a la partida
corresponent.
5.21. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per la bona i
segura marxa de treballs.
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B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzantse la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que
li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
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adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28
de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
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- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En
cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la
conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
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- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de
poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
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Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han
de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
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Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción,
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios
de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
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- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors
o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
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- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes
han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a
les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o,
en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.

- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Nombre identificador de l'organisme de certificació
- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són
conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que
en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa
de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns,
llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
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- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions
que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
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- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer
la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i
additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a
cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la
compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió
s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar
el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A
(mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts
en els assajos corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH
seguit del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb
assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres
IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la
rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en
kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor
en N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor
en Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
- Resistència elèctrica: Ha de complir
- Resistència química: Ha de complir
- Reacció al foc: Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives: Ha de complir
- Resistència tèrmica: Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua: Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte: Ha de complir
- Absorció acústica: Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques
amb els valors corresponents.

Subministrament:
- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el
tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda
expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a
reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura
elevada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas
autonivelantes. Características y especificaciones.

autonivelantes

para

suelos.

Pastas

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A1 - FILFERROS
B0 - MATERIALS BÀSICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B0B Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
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- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25
32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
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Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de
hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha
de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81
de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
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- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura,
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast
de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el
certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
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dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el
cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin
amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el
lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B5 - ENTRAMATS METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de
malla, incloses en un bastiment format per platines portants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus
d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes.
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per
resistència).
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió dels perfils: ± 1°/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0E -

MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
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- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius,
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de
fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar
l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares
exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
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- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20):
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de
hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es
pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la
resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar
inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a
càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts
sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS
B44Z - PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B44Z5011.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Perfiles de acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y cortados a
medida o trabajados en taller.
Se han considerado los siguientes tipos:
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- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de
acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, rectangular
o plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o
rectangular, de acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10210-1
- Perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero
S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10219-1
- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, según
UNE-EN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia mejorada a la
corrosión atmosférica S355J0WP o S355J2WP, según UNE-EN 10025-5
Se han considerado los siguientes tipos de unión:
- Con soldadura
- Con tornillos
Se han considerado los acabados de protección siguientes (no aplicable a los perfiles de
acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica):
- Una capa de imprimación antioxidante
- Galvanizado
CARACTERISTICAS GENERALES:
No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles, secciones y planchas, cumple
las determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro siguientes:
- Perfiles de acero laminado en caliente: UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica:
UNE-EN 10025-1 y PNE-EN 10025-5
Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma serán las indicadas en las
siguientes normas:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB y HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L y LD: UNE-EN 10056-1 y UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Redondo: UNE-EN 10060
- Cuadrado: UNE-EN10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Plancha: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILES PERFORADOS:
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles cumple las determinaciones de
las normas de condiciones técnicas de suministro siguientes:
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente: UNE-EN 10210-1
- Perfiles huecos conformados en frío: UNE-EN 10219-1
Las tolerancias dimensionales cumplirán las especificaciones de las siguientes normas:
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente: UNE-EN 10210-2
- Perfiles huecos conformados en frío: UNE-EN 10219-2
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO:
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles y secciones, cumple las
determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro del producto de partida.
Las tolerancias dimensionales y de la sección transversal cumplirán las especificaciones de
la norma UNE-EN 10162.
PERFILES TRABAJADOS EN TALLER CON SOLDADURA:
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al
procedimiento de soldadura.
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material
base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión
del material de aportación será equivalente a la del material base.
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:
- Por arco eléctrico manual electrodo revestido
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa
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- Por arco sumergido con hilo/alambre
- Por arco sumergido con electrodo desnudo
- Por arco con gas inerte
- Por arco con gas activo
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte
- Por arco de conectores
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y
cualificados según la UNE-EN 287-1.
Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son apropiados
al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán
secas y libres de condensaciones.
Se evitará la proyección de chispas erráticas del arco. Si se produce debe sanearse la
superficie de acero.
Se evitará la proyección de soldadura. Si se produce debe ser eliminada.
Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante
dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean
accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras adicionales.
El armado de los componentes estructurales se hará de forma que las dimensiones finales estén
dentro de las tolerancias establecidas.
Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se
eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un
endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del
precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.
No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.
Los defectos de soldadura no se taparán con soldaduras posteriores. Se eliminarán de cada
pasada antes de hacer la siguiente.
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar
la escoria mediante una piqueta y un cepillo.
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos
establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de
edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para
obras de ingeniería civil.
Se reducirán al mínimo el número de soldaduras a efectuar en la obra.
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se admite el
oxicorte manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar.
Se aceptan los cortes practicados con oxicorte si no presentan irregularidades significativas
y si se eliminan los restos de escoria.
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que las
características del material no queden por debajo de los valores especificados.
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. El
doblado o conformado no se realizará en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC).
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto.
No se admiten los martillazos.
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Tolerancias de fabricación:
- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A
- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3
PERFILES TRABAJADOS EN TALLER CON TORNILLOS:
Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 29.2.b de
la EAE.
Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos
hexagonales de inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante y
cumplirán los requisitos adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE.
La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión y
pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones.
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.
La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se
utilicen como calibrados.
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Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la
superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo:
- En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca
- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca
Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias.
En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la
cabeza del tornillo.
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar
arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el
chaflán estará situado hacia la cabeza del tornillo.
En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la
siguiente forma:
- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira
Los agujeros para los tornillos se harán con taladradora mecánica. Se admite otro
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente.
Se permite la ejecución de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los establecidos en
el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil.
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que
atraviesen dos o más piezas.
Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con la
perforación o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte.
Después de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas.
Los tornillos y las tuercas no se deben soldar, a menos que lo explicite el pliego de
condiciones técnicas particulares.
Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las
piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión.
Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después del
montaje.
En los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretará
hasta llegar al "apretado a tope" sin sobretensar los tornillos. En grupos de tornillos este
proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos situados en el centro. Si es
necesario se harán ciclos adicionales de apriete.
Antes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de acuerdo
con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea uniforme se
harán ciclos adicionales de apriete.
Se retirarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de
apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen.
El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos
siguientes:
- Método de la llave dinamométrica.
- Método de la tuerca indicadora.
- Método combinado.
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se admite el
oxicorte manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar.
Se aceptan los cortes practicados con oxicorte si no presentan irregularidades significativas
y si se eliminan los restos de escoria.
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que las
características del material no queden por debajo de los valores especificados.
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. El
doblado o conformado no se realizará en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC).
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto.
No se admiten los martillazos.
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Tolerancias de fabricación:
- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A
- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los apartados 640.5 y 640.12 del PG3
PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE:
La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de la pieza.
No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos.
Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas
adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 y UNE-EN ISO
8504-3.
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Previamente al pintado se comprobará que las superficies cumplen los requisitos dados por el
fabricante para el producto a aplicar.
La pintura de imprimación se utilizará siguiendo las instrucciones de su fabricante. No se
utilizará si ha superado el tiempo de vida útil o el tiempo de endurecimiento después de la
apertura del recipiente.
Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente.
Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de
agua durante un cierto tiempo.
No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos
de 150 mm de la zona a soldar.
Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente la
escoria.
La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tratará
hasta que no se haya inspeccionado la unión.
PERFILES GALVANIZADOS:
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
La galvanización se hará de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, según
corresponda.
Se sellarán todas las soldaduras antes de efectuar un decapado previo a la galvanización.
Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados se dispondrán agujeros de venteo o
purga.
Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se limpiarán y tratarán con pintura
anticorrosiva con diluyente ácido o con chorreado barredor.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.
Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares secos, sin contacto
directo con el suelo y protegidos de la intemperie, de manera que no se alteren sus
condiciones.
No se deben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el
fabricante.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la DT,
de acuerdo con los siguientes criterios:
- El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico
- Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la DF
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado
y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRAS DE EDIFICACIÓN:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE ACERO LAMINADO Y PERFILES
DE ACERO HUECOS:
Cada producto deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información:
- El tipo, la calidad y, si es aplicable, la condición de suministro mediante su designación
abreviada
- Un número que identifique la colada (aplicable únicamente en el caso de inspección por
coladas) y, si es aplicable, la muestra
- El nombre del fabricante o su marca comercial
- La marca del organismo de control externo (cuando sea aplicable)
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
La marca estará situada en una posición próxima a uno de los extremos de cada producto o en
la sección transversal de corte.
Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta adherida
al paquete o sobre el primer producto del mismo.
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para uso en estructuras metálicas o en estructuras mixtas metal y hormigón:
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el
producto acompañado por:
- El número de identificación del organismo de certificación
- El nombre o marca comercial y dirección declarada del fabricante
- Los dos últimos dígitos del año de impresión del marcado
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de producción en fábrica (si
procede)
- Referencia a la norma EN 10025-1
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto
- Información de las características esenciales indicadas de la siguiente forma:
- Designación del producto de acuerdo con la norma correspondiente de tolerancias
dimensionales, según el capítulo 2 de la norma EN 10025-1
- Designación del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las normas EN 10025-2 a EN
10025-6
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE ACERO CONFORMADOS:
Deberán estar marcados individualmente o sobre el paquete con una marca clara e indeleble que
contenga la siguiente información:
- Dimensiones del perfil o número del plano de diseño
- Tipo y calidad del acero
- Referencia que indique que los perfiles se han fabricado y ensayado según UNE-EN 10162; si
se requiere, el marcado CE
- Nombre o logotipo del fabricante
- Código de producción
- Identificación del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable)
- Código de barras, según ENV 606, cuando la información mínima anterior se facilite en un
texto claro
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES PERFORADOS:
Cada perfil deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información:
- La designación abreviada
- El nombre o las siglas (marca de fábrica) del fabricante
- En el caso de inspección y ensayos específicos, un número de identificación, por ejemplo el
número de pedido, que permita relacionar el producto o la unidad de suministro y el
documento correspondiente (únicamente aplicable a los perfiles huecos conformados en frío)
Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta adherida
al paquete.
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OPERACIONES DE CONTROL:
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el
apartado 7.2 del CTE.
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado
de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de
conformidad
o
autorizaciones
administrativas
exigidas,
incluida
la
documentación
correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el
fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente
reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos
de control de recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la
DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro
recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree
conveniente.
Inspección visual del material en su recepción. Se controlarán las características
geométricas cómo mínimo sobre un 10% de las piezas recibidas. El suministro del material se
realizará con la inspección requerida (UNE-EN 10204).
A efectos de control de apilamiento, la unidad de inspección cumplirá las siguientes
condiciones:
- Correspondencia con el mismo tipo y grado de acero.
- Procedencia de fabricante
- Pertenece a la misma serie en función del espesor máximo de la sección:
- Serie ligera: e <= 16mm
- Serie media: 16 mm <= e <= 40 mm
- Serie pesada: e > 40 mm
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes
comprobaciones:
- Las unidades de inspección serán fracciones de cada grupo afín, con un peso máximo de 20 t
por lote.
- Para cada lote, se realizarán los siguientes ensayos:
- Determinación cuantitativa de azufre (UNE 7-019)
- Determinación cuantitativa fósforo (UNE 7-029)
- Determinación del contenido de nitrógeno (UNE 36-317-1)
- Determinación cuantitativa del contenido de carbono (UNE 7014)
- En una muestra de acero laminado, para cada lote, se realizarán además, los siguientes
ensayos:
- Determinación cuantitativa de manganeso (UNE 7027)
- Determinación gravimétrica de silicio (UNE 7028)
- Ensayo a flexión por el choque de una probeta de plancha de acero (UNE 7475-1)
- Determinación de la dureza brinell de una probeta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una muestra de perfiles de acero vacíos, para cada lote, se realizarán además, los
siguientes ensayos:
- Ensayo de aplastamiento (UNE-EN ISO 8492)
- En el caso de perfiles galvanizados, se comprobará la masa y grosor del recubrimiento (UNEEN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONES DE CONTROL EN UNIONES SOLDADAS:
Recepción del certificado de calidad de las características de los electrodos.
Antes de empezar a obra, y siempre que se cambie el tipo de material de aportación:
- Preparación de una probeta mecanizada, soldadas con el material de aportación previsto, y
ensayo a tracción (UNE-EN ISO 15792-2). Antes de este ensayo, se realizará una radiografía
de la soldadura realizada (UNE-EN 1435), por tal de constatar que el cordón está totalmente
lleno de material de aportación.
- Ensayo de tracción del metal aportado (UNE-EN ISO 15792-2) 1 probeta
- Ensayo de resiliencia del metal aportado (UNE-EN ISO 15792-2) 1 probeta
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras para los ensayos químicos se tomarñan de la unidad deinspección según los
criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfiles laminados y conformados las muestras para los ensayos mecánicos se tomarán según
los criterios establecidos en las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Las localizaciones de las
muestras seguirán los criterios establecidos en el anexo A de la UNE EN 10025-1.
Para la preparación de las probetas se aplicarán los requisitos establecidos en la UNE-EN ISO
377.
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Para la preparación de probetas para ensayo de tracción se aplicará la UNE-EN 10002-1.
En perfiles laminados, para la preparación de probetas para ensayo a flexión por choque
(resiliencia) se aplicará la
UNE 10045-1. También son de aplicación los siguientes
requerimientos:
- Espesor nominal >12 mm: mecanizar probetas de 10x10 mm
- Espesor nominal <= 12 mm: el ancho mínimo de la probeta será de 5 mm
Las muestras y probetas estarán marcadas de manera que se reconozcan los productos
originales, así como su localización y orientación del producto.
Las muestras y los criterios de conformidad para perfiles huecos, quedan establecidos en la
norma UNE-EN 10219-1 siguiendo los parámetros de la tabla D.1.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán perfiles que no estén con las garantías correspondientes y no vayan marcados
adecuadamente.
Si los resultados de todos los ensayos de recepción de un lote cumplen lo prescrito, este es
aceptable.
Si algún resultado no cumple con lo prescrito, pero se ha observado en el correspondiente
ensayo alguna anomalía no imputable al material (como defecto en la mecanización de la
probeta, irregular funcionamiento de la maquinaria de ensayo...) el ensayo se considerará
nulo y se repetirá correctamente con una nueva probeta.
Si algún resultado no cumple lo prescrito habiéndolo realizado correctamente, se realizarán 2
contra ensayos según UNE-EN 10021, sobre probetas tomadas de dos piezas diferentes del lote
que se está ensayando. Si ambos resultados (de los contra ensayos) cumplen lo prescrito, la
unidad de inspección será aceptable, en caso contrario se rechazará.
Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control geométrico, se
rechazará la pieza incorrecta. Además se aumentará el control, en el apartado incompleto,
hasta un 20% de unidades. Si aún se encuentran irregularidades, se harán las oportunas
correcciones y/o rechazos y se hará el control sobre el 100 % de las unidades con las
oportunas actuaciones según el resultado.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN UNIONES SOLDADAS:
El material de aportación cumplirá las condiciones mecánicas indicadas.
En las probetas preparadas con soldaduras, la línea de rotura tiene que quedar fuera de la
zona de influencia de la soldadura.
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
B4LM - PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Semiplaca grecada d'acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, obtinguda a partir d'una
banda d'acer laminat en fred en procés continu.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les
plaques subministrades.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admet la presència de rebaves del laminat, la discontinuïtat en el
recobriment del galvanitzat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, ni d'altres
defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el
procés d'estampació de la placa, per augmentar l'adherència amb el formigó.
La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els
plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte.
Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G
Límit elàstic: >= 320 N/mm2
Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275
Mòdul resistent:
- i/vi: >= 23,02 cm3/m
- i/vs: >= 28,03 cm3/m
Toleràncies:
- Amplària: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària: + 3% - 0%
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
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- Gruix:

± 0,15 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra
amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb
suficient ventilació, protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre
impactes. No han d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B89ZPE50.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis

a

base

de
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- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
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- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
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- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
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Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16
02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
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En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 -

BARANES I AMPITS

BB12 - BARANES D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de
protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la
documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets
especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera
que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en
calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
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Puresa del zinc:

>= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu
fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

les condicions
zones on pugui

les sigles del
zones on pugui

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control
serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment
galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions
exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES,
segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb
les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin
d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG3F - CANALITZACIONS CONDUCTORES DE COURE

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Canalització conductora de coure de fins a 40 A d'intensitat màxima.
S'han de considerar les canalitzacions per al subministrament monofàsic o trifàsic
S'han considerat els tipus següents:
- Per a enllumenat
- Per a distribució
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Conjunt de barres conductores de coure, separades i suportades per material aïllant,
contingudes dins d'una envoltant protectora, amb dispositius per empalmar trams successius i
efectuar derivacions.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes, cops, etc.
Els conductors han de ser de coure electrolític del 99,9% de puresa.
L'envoltant ha de ser d'acer galvanitzat.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuitats ni exfoliacions, i no ha de
tenir taques o imperfeccions superficials.
Les connexions dels conductors han de garantir una posició de contacte permanent.
No han d'ésser accessibles les parts amb tensió.
Totes les peces portaran marcat d'una manera indeleble, visible i llegible la marca del
fabricant i la designació del tipus o identificació del catàleg.
Grau de protecció (UNE 20-324):
PER A ENLLUMENAT:
L'envoltant protectora ha de formar el conductor de protecció i ha de disposar d'un sistema
de connexió per preses de corrent.

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Les caixes han de portar una etiqueta amb les característiques següents:
- Nom del fabricant
- Tipus o referència de catàleg
- Intensitat nominal
- Tensió nominal
- Freqüència nominal
- Nombre de conductors, terra o neutre
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment en llocs protegits contra els impactes i de
intempèrie, sobre una superfície plana i anivellada i sense contacte directe amb el terra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

la

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60439-2:2001 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Requisitos particulares
para las canalizaciones prefabricadas.
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D-

TIPOLOGIA D

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B -

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència
i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
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Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó
armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <=
12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els
elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de
prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
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Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________
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E2 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

E2R -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E2R65039,E2RA2460.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i
residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per
tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o
mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o
siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la
quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat
per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica,
etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos,
com ara pintures, dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
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TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de
Catalunya.
E4 - ESTRUCTURES
E4B -

ARMADURES PASSIVES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals
de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o
soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
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- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la
DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a
0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan
les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
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Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari
realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior
a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat
en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i
40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la
seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
E4 - ESTRUCTURES
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a
revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de
la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser
més petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els
esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de
l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i
dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària
<= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
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L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc
conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la
peça i el morter i tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades,
i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de
suportar la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a
les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
E4 - ESTRUCTURES
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
E4LM - PLANXES D'ACER GALVANITZAT PER A SOSTRES COL·LABORANTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer galvanitzat
grecades, de 0,80 mm fins a 1,20 mm de gruix, per a la formació de sostre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del perímetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament
- Replanteig i col·locació de les plaques
- Fixació de les plaques o execució de les soldadures, en cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i
tota la documentació que ha d'aportar un producte amb marcatge CE.
El subministrador de les plaques ha de partir dels plànols de la DT del projecte i ha de
preparar i sotmetre a l'aprovació de la DF els plànols constructius per a l'execució i la
col·locació a l'obra dels seus materials.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Les plaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT.
Les plaques, un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades.
Les plaques col·locades
no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, ni
discontinuïtats en el galvanitzat.
Les ales de les jàsseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execució de les
soldadures de les plaques.
Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport.
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir
la secció de la peça.
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.
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El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a
garantir la unió entre aquest i les plaques.
Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjançant soldadura o amb visos
especials a pressió controlada.
Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa.
Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa.
Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100
cm en tram continuo.
El tancament de les estries en el perímetre dels forats o en l'acord amb els pilars, s'ha de
realitzar mitjançant peces especials de remat de xapa galvanitzada.
Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament.
La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intempèrie, ni sotmeses a
ambients agressius, humits o químics.
El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la
rigidesa en el seu pla.
Diàmetre de les soldadures: >= 20 mm
Llargària de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2
Fixacions a l'extrem de cada estria: >= 2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig en planta: ± 20 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Acord amb els recolzaments: + 10 mm, -5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plaques han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.
S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre els
recolzaments.
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.
Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems
de la mateixa.
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la
fletxa màxima prevista durant l'abocada del formigó.
Cal col·locar una cantonera de xapa metàl·lica com a remat perimetral per evitar la pèrdua de
formigó en els extrems de les plaques.
Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans
d'encofrat més adients segons el cas.
La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense
cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.
S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris.
Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjançant l'aplicació d'una
pintura antioxidant.
En els forats de més de 20x20 cm cal preveure un reforç metàl·lic específic per a cada cas.
Cal disposar uns suports complementaris i perfils metàl·lics al voltant dels caps de pilars.
La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de
recolzament.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament
- Replanteig de les plaques
- Anivellament de les plaques
- Fixació de les plaques als elements de suport.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la
col·locació de
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
E8 - REVESTIMENTS
E8B -

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ

E8B7 - ANTICORROSIU

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
E8B75C35.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació
definida, mitjançant un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos
nominals de pel·lícula seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema
de pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE.
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de
la pintura d'acabat
- Aplicació de capes de pintura intermèdies.
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.
CONDICIONS GENERALS:
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim:
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de
soldadures, greixos, humitat superficial i revestiments existents
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura
a aplicar
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a
taller amb un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si
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Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder
diferenciar-les.
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el
fabricant davant un possible contacte amb l'aigua.
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del
seu muntatge
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar,
abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra
- Humectació de les peces de terratzo
- Col·locació del morter per a cada peça
- Col·locació de les peces a truc de maceta
- Neteja de la superfície acabada
- Col·locació de la beurada
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament
amb morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana,
fina, llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè
expandit.
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Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de ferlos coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de
10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

E9 - PAVIMENTS
E9S - PAVIMENTS METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Formació de paviment metàl·lic.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines
- Amb planxes d'acer galvanitzat
S'han considerat les col·locacions següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb soldadura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces
- Fixació definitiva i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o
d'altres defectes visibles.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Ressalts entre peces: < 2 mm
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en
el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior
a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- De 15 mm, com a màxim: ± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm: ± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm: ± 2,0 mm
- De més de 150 mm: ± 3,0 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
TERRATZO:
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix.
Després s'ha d'estendre la beurada.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de
ser la correcta.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces
necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament
laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al
identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de
mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 -

BARANES

EB12 - BARANES D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com
a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
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Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
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- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància
mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.

36 de 46

Data: Febrer / 2021
PLEC TÈCNIC PARTICULAR

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació,
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per
sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie
i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni
coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la
tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en
general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al
conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG3F - CANALITZACIONS CONDUCTORES DE COURE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canal electrificada de coure de 25 a 40 A d'intensitat per a distribució i enllumenat,
muntada superficialment o suspesa i accessoris per a la seva connexió.
S'han considerat els accessoris següents:
- Caixes d'alimentació per a canalització elèctrica prefabricada
- Mòdul de canvi de direcció per a canalització elèctrica prefabricada
- Connector sense cable per a canalització elèctrica prefabricada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'accessori a la canalització
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i els components de l'equip.
CANAL ELECTRIFICADA DE COURE DE 25 A 40A:
Les
canalitzacions
conductores
no
s'instal·laran
paral·lelament
per
sota
d'altres
canalitzacions que puguin provocar condensacions.
La carcassa de les canalitzacions conductores ha de tenir continuïtat elèctrica connectantles al conductor de terra cada 30 metres com a màxim.
En el cas d'utilitzar l'envoltant metàl·lica de la canalització conductora com a conductor de
protecció de posta a terra, aquesta ha d'estar connectada a la línia principal de terra i
tindrà pintades bandes contigües d'igual amplada (entre 15 i 100 mm) verdes i grogues en
llocs visibles de la canalització, especialment ambdós extrems i en els punts on s'hagi
previst preses d'alimentació a receptors.
S'han d'instal·lar juntes de dilatació amb correspondència amb les juntes de l'edifici i per
cada tram superior a 45 m., i en tot cas seguint les indicacions DT.
L'alimentació de principi de línia ha d'estar feta mitjançant caixes de connexions
metàl·liques especials per aquest fi.
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

- Retirada de l'obra de les restes dd'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge,
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre
dels límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge dels diferents components ha d'estar fet amb els materials i
accessoris subministrats pels fabricant, o expressament aprovats per aquests.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions o be en els
borns i terminals. No ha de ser possible el contacte accidental amb parts elèctricament
actives un cop acabades les feines de muntatge.
L'equip ha de quedar fixat sobre un suport estable pels punts previstos a la documentació
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'equip de manera que es puguin dur a terrme
les tasques de muntatge i manteniment futur.
Les reixetes de ventilació de no poden quedar obstruïdes.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control si es el cas, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides
d'obra.
El xassís metàl·lic ha de quedar connectat al conductor de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
safates o cables) i els components de l'equip.
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts
han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

EGG -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El final de les canalitzacions conductores ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
El muntatge ha d'estar fet amb peces de suport amb un mínim de dues per tram, fixades al
parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge.
Les unions, derivacions, cantonades, etc., de les canalitzacions conductores han d'estar
fetes mitjançant caixes abraçadores d'unió fixades amb cargols o reblons, compatibles amb el
tipus de canal instal·lada.
Distància entre suports: <=0,33m
Toleràncies d'execució:
- Nivell: <= 0,2%, 15 mm/total
- Desploms: <= 0,2%, 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CANALS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT, entre els extrems
canalització conductora.
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

de

la

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

TRANSFORMADORS

EGG4 - AUTOTRANSFORMADORS REVERSIBLES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
EGG4U35K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Autotransformadors reversibles, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Autotransformadors monofàsics de potència fins a 100 kVA, amb envoltant o sense.
- Autotransformadors trifàsics de potència fins a 630 kVA, amb envoltant o sense.
- Transformadors d'aïllament monofàsics, de potència fins a 7500 VA, de construcció segons la
norma UNE 20615.
- Transformadors d'aïllament monofàsics, de potència fins a 10000 VA, de construcció segons
la norma UNE-EN 61558-2-15.
- Transformadors d'aïllament trifàsics, de potència fins a 7500 VA, de construcció segons la
norma UNE 20615.
- Transformadors d'aïllament trifàsics, de potència fins a 10000 VA, de construcció segons la
norma UNE-EN 61558-2-15.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva.
- Execució de les connexions elèctriques del primari i del secundari.
- Proba de servei.
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Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant
on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del
projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin
part del sistema.
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden
amb els especificats a la DT.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar
les condicions del element subministrat.
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G4 - ESTRUCTURAS
G44 - ESTRUCTURAS DE ACERO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
G4435112.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de elementos estructurales con perfiles normalizados de acero, utilizados
directamente o formando piezas compuestas.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Pilares
- Elementos de anclaje
- Vigas
- Viguetas
- Correas
- Elementos auxiliares (elementos de empotramiento, de apoyo y rigidizadores)
Se han considerado los siguientes tipos de perfiles:
- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de
acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, rectangular
o plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según EAE-2011, UNE-EN
10025-2
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o
rectangular, de acero S275J0H o S355J2H, según EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero
S275J0H o S355J2H, según EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, según
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
Se han considerado los acabados superficiales siguientes:
- Pintado con una capa de imprimación antioxidante
- Galvanizado
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Colocación con soldadura
- Colocación con tornillos
- Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Replanteo y marcado de los ejes
- Colocación y fijación provisional de la pieza
- Aplomado y nivelación definitivos
- Ejecución de las uniones, en su caso
- Comprobación final del aplomado y de los niveles
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en la DT. No se harán modificaciones
sin autorización de la DF aunque supongan un incremento de las características mecánicas.
La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones aprobadas
por la DF.
La pieza estará correctamente aplomada y nivelada.
Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus
dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la DT.
Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser visible
después del montaje. Esta marca no estará hecha con entalladura cincelada.
La marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente estructural
cuando no se deduzca claramente de su forma.
Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán
embalados e identificados adecuadamente.
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El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si
está galvanizado.
Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que
dificulten el contacto con el elemento que se unirá.
Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el
recubrimiento del zinc.
El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente.
No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura
para disponer tornillos provisionales de montaje.
Tolerancias de ejecución:
- En obres de edificación: Límites establecidos en los apartados 11.1 y 11.2 del DB-SE A y
en el artículo 80 de la EAE.
- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 y en el
artículo 80 de la EAE.
PILARES:
Si la base del pilar ha de quedar embebida en el hormigón no necesitará protección 30 mm por
debajo del nivel del hormigón.
El espacio entre la placa de asiento del pilar y los cimientos se rellenará con lechada de
cemento, lechadas especiales u hormigón fino.
Antes del enlechado, el espacio situado bajo la placa de asiento de acero, estará limpia de
líquidos, hielo, residuos y de cualquier material contaminante.
La cantidad de lechada utilizada será suficiente para que este espacio quede completamente
lleno.
Según el espesor a rellenar las lechadas serán de los siguientes tipos:
- Espesores nominales inferiores a 25 mm: mezcla de cemento portland y agua
- Espesores nominales entre 25 y 50 mm: mortero fluído de cemento portland de dosificación no
inferior a 1:1
- Espesores nominales superiores a 50 mm: mortero seco de cemento portland de dosificación no
inferior a 1:2 u hormigón fino
Las lechadas especiales serán de baja retracción y se utilizarán siguiendo las instrucciones
de su fabricante.
COLOCACION CON TORNILLOS:
Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 29.2.b de
la EAE.
Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos
hexagonales de inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante y
cumplirán los requisitos adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE.
La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión y
pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones.
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.
La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se
utilicen como calibrados.
Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la
superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo:
- En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca
- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca
Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias.
En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la
cabeza del tornillo.
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar
arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el
chaflán estará situado hacia la cabeza del tornillo.
En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la
siguiente forma:
- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira
Tolerancias de ejecución:
- Holgura máxima entre superficies adyacentes:
- Si se utilizan tornillos no pretensados: 2 mm
- Si se utilizan tornillos pretensados: 1 mm
- Diámetro de los agujeros:
- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en el
artículo 76.2 de la EAE

40 de 46

Data: Febrer / 2021
PLEC TÈCNIC PARTICULAR

- En obras de ingeniería civil:
Límites establecidos en los apartados 640.5.1.3 y
640.5.1.4 del PG3 en el artículo 76.2 de la EAE
- Posición de los agujeros:
- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en el
artículo 76.2
- de la EAE
COLOCACION CON SOLDADURA:
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al
procedimiento de soldadura.
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material
base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión
del material de aportación será equivalente a la del material base.
El pliego de prescripciones técnicas particulares definirá el sistema de protección frente a
la corrosión.
Los métodos de protección podrán ser:
- Metalización, según la UNE-EN ISO 2063.
- Galvanización en caliente, según la UNE-EN ISO 1461.
- Sistemas de pintura, según la UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados
por la DF, antes de iniciar los trabajos en obra.
Cualquier modificación durante los trabajos ha de aprobarla la DF y reflejarse posteriormente
en los planos de taller.
Los componentes estructurales se manipularán evitando que se produzcan deformaciones
permanentes y procurando que los desperfectos superficiales sean mínimos. Se protegerán en
los puntos de sujeción.
Todo subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, almacenamiento
y montaje experimente desperfectos, se reparará hasta que sea conforme.
Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o
se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será
sustituida.
Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar en
contacto con el suelo y de forma que no se produzca acumulación de agua.
El montaje de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y garantizando la
seguridad estructural en todo momento.
Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de seguridad, las
cargas provisionales de montaje y los efectos de las cargas de viento.
Los arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su posición
hasta que el avance del montaje permita que puedan ser retirados de forma segura.
Las uniones para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma que no
debiliten la estructura ni disminuyan su capacidad de servicio.
La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados.
Los dispositivos de anclaje provisionales se asegurarán para evitar que se aflojen de forma
involuntaria.
Durante el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la estructura
esté deformada o sobrecargada permanentemente por el apilamiento de materiales estructurales
o por cargas provisionales de montaje.
Una vez montada una parte de la estructura, se alineará lo más pronto posible e
inmediatamente después se completará el atornillamiento.
No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no esté bien
alineada, nivelada, aplomada y unida provisionalmente de manera que no se produzcan
desplazamientos durante el montaje o la alineación posterior del resto de la estructura.
La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller.
Los desperfectos que las operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en el acabado
superficial de la estructura se repararán con procedimientos adecuados.
Se tendrá especial cuidado en el drenaje de cubiertas y fachadas, así como se evitarán zonas
donde se pueda depositar el agua de forma permanente.
Los elementos de fijación y anclaje dispondrán de protección adecuada a la clase de
exposición ambiental.
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Para la reparación de superficies galvanizadas se utilizarán productos de pintura adecuados
aplicados sobre áreas que estén dentro de 10 mm de galvanización intacta.
Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de
protección después de la inspección y aceptación de la DF y antes del montaje.
Las estructuras con planchas y piezas delgadas conformadas en frío se ejecutarán considerando
los requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-2.
Las estructuras con aceros de alto límite elástico se ejecutarán considerando los requisitos
adicionales de la UNE-ENV 1090-3.
Las estructuras con celosía de sección hueca se ejecutarán teniendo en cuenta los requisitos
adicionales de la UNE-ENV 1090-4.
COLOCACION CON TORNILLOS:
Los agujeros para los tornillos se harán con taladradora mecánica. Se admite otro
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente.
Se permite la ejecución de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los establecidos en
el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil.
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que
atraviesen dos o más piezas.
Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con la
perforación o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte.
Después de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas.
Los tornillos y las tuercas no se deben soldar, a menos que lo explicite el pliego de
condiciones técnicas particulares.
Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las
piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión.
Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después del
montaje.
En los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretará
hasta llegar al "apretado a tope" sin sobretensar los tornillos. En grupos de tornillos este
proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos situados en el centro. Si es
necesario se harán ciclos adicionales de apriete.
Antes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de acuerdo
con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea uniforme se
harán ciclos adicionales de apriete.
Se retirarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de
apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen.
El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos
siguientes:
- Método de la llave dinamométrica.
- Método de la tuerca indicadora.
- Método combinado.
Las superficies que han de transmitir esfuerzos por rozamiento se limpiarán de aceites con
limpiadores químicos. Después de la preparación y hasta el armado y atornillado se protegerán
con cubiertas impermeables.
La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tratará
hasta que no se haya inspeccionado la unión.
COLOCACION CON SOLDADURA:
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:
- Por arco eléctrico manual electrodo revestido
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa
- Por arco sumergido con hilo/alambre
- Por arco sumergido con electrodo desnudo
- Por arco con gas inerte
- Por arco con gas activo
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte
- Por arco de conectores
Las soldaduras se harán protegidas de los efectos directos del viento, de la lluvia y de la
nieve.
En obra y a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que
incluirá, como mínimo, detalle, dimensiones y tipo de las uniones, especificaciones de los
tipos de electrodos y precalentamiento, secuencia de soldadura, limitaciones a la soldadura
discontinua y comprobaciones intermedias, giros o vueltas de las piezas necesarias para la
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soldadura, detalle de las fijaciones provisionales, disposiciones frente al desgarro laminar,
referencia al plano de inspección y ensayos, y todos los requerimientos para la
identificación de las soldaduras.
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y
cualificados según la UNE-EN 287-1.
La coordinación de las tareas de soldadura se realizará por soldadores cualificados y con
experiencia en el tipo de operación que supervisan.
Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son apropiados
al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán
secas y libres de condensaciones.
Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante
dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean
accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras adicionales.
El montaje de la estructura se hará de manera que las dimensiones finales de los componentes
estructurales estén dentro de las tolerancias establecidas.
Los dispositivos provisionales utilizados para el montaje de la estructura, se retirarán sin
dañar las piezas.
Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se
eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un
endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del
precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.
No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar
la escoria mediante una piqueta y un cepillo.
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos
establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de
edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para
obras de ingeniería civil.
No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos
de 150 mm de la zona a soldar.
Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente la
escoria.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
VIGAS, VIGUETAS, CORREAS, CERCHAS, DINTELES, PILARES, TRAVAS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, ELEMENTOS
AUXILIARES:
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios
siguientes:
- El peso unitario para su cálculo será el teórico
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de
la DF.
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
OBRAS DE EDIFICACIÓN:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
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CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Antes del inicio de la ejecución, la DF verificará que existe un programa de control
desarrollado por el constructor, tanto para productos como para la ejecución.
Previo al suministro, el constructor presentará a la DF la siguiente documentación:
- creditación de que el proceso de montaje en taller de los elementos de la estructura posee
distintivo de calidad reconocido.
- Acreditación que los productos de acero poseen distintivo de calidad reconocido.
- En procesos de soldadura, certificados de homologación de los soldadores según UNE-EN 2871
y del proceso de soldadura según UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprobará que los productos de acero suministrados por taller a la obra, se acompañan
de su hoja de suministro, en caso que no se pueda realizar la trazabilidad de la misma, ésta
será rechazada.
Previa a la ejecución se fabricarán para cada elemento y cada material a cortar, como mínimo
cuatro probetas, por parte del control externo de la entidad de control según el artículo
91.2.2.1 de la EAE.
Se comprobará que las dimensiones de los elementos elaborados en taller son las mismas que
las de los planos de taller, considerándose las tolerancias en el pliego de condiciones.
Anteriormente a la fabricación, el constructor propondrá la secuencia de armado y soldadura,
ésta deberá ser aprobada por la DF.
Se marcarán las piezas con pintura según plano de taller, para identificarlas durante el
montaje en taller y en obra.
El autocontrol del proceso de montaje incluirá como mínimo:
-Identificación de los elementos.
-Situación de los ejes de simetría.
-Situación de las zonas de soporte contiguas.
-Paralelismo de alas y platabandas.
-Perpendicularidad de alas y almas.
-Abombamiento, rectitud y planeidad de alas y almas.
-Contraflechas.
La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales y del 25% para
elementos secundarios.
La DF comprobará con antelación al montaje la correspondencia entre el proyecto y los
elementos elaborados al taller, y la documentación del suministro.
El constructor elaborará la documentación correspondiente al montaje, ésta será aprobada por
la DF, y como mínimo incluirá:
-Memoria de montaje.
-Planos de montaje.
-Programa de inspección.
Se comprobará la conformidad de todas las operaciones de montaje, especialmente:
-El orden de cada operación.
-Herramientas utilizadas.
-Calificación del personal.
-Trazabilidad del sistema.
UNIONES SOLDADAS:
Los soldadores deberán estar en posesión de la califación adecuada conforme al apartado
77.4.2 de la EAE.
Cada soldador identificaré su trabajo con marcas personales no transferibles.
El soldado se realizará según el apartado 77.4.1 de la
EAE, el constructor realizará los
ensayos y pruebas necesarias para establecer el método de soldadura más adecuado.
Antes de realizar la soldadura, se inspeccionaran las piezas a unir según la UNE-EN 970.
Las inspecciones las realizará un inspector de soldadura de nivel 2 o persona autorizada por
la DF.
UNIONES ATORNILLADAS:
Se comprobarán .los pares de aprite aplicados a los tornillos.
En el caso de tornillos pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior al
mínimo establecido.
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.
La medida de las longitudes se hará con regla o cinta metálica, de exactitud no menor de 0,1
mm en cada metro, y no menor que 0,1 por mil en longitudes mayores.
La medida de las flechas de las barras se realizará por comparación entre la directriz del
perfil y la línea recta definida entre las secciones extremas materializada con un alambre
tensado.
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UNIONES SOLDADAS:
La DF determinará las soldaduras que tienen que ser objeto de análisis.
Los porcentajes indicados pueden ser variados, según criterios de la DF, en función de los
resultados de la inspección visual realizada y de los análisis anteriores.
UNIONES ATORNILLADAS:
La DF determinará las uniones que han de ser objeto de análisis.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
El taller de fabricación dispondrá de un control dimensional adecuado.
Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control, se corregirá la
implantación en obra. Además, se aumentará el control, en el apartado incompleto, hasta un
20% de unidades. Si se encuentran irregularidades, se harán las oportunas correcciones y / o
desechos y se hará el control sobre el 100% de las unidades con las oportunas actuaciones
según el resultado.
UNIONES SOLDADAS:
La calificación de los defectos observados en las inspecciones visuales y en las realizadas
por métodos no destructivos, se hará de acuerdo con las especificaciones fijadas en el Pliego
de Condiciones Particulares de la obra.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Inspección visual de la unidad acabada.
En la estructura acabada se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente.
UNIONES SOLDADAS:
En la estructura acabada se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente.
Se controlarán todos los cordones de soldadura.
Las soldaduras que durante el proceso de fabricación resulten inaccesibles, serán
inspeccionadas con anterioridad.
En el autocontrol de las soldaduras se comprobarán como mínimo:
-Inspección visual de todos los cordones.
-Comprobaciones mediante ensayos no destructivos según la tabla 91.2.2.5 de la EAE.
Se realizarán los siguientes ensayos no destructivos según la norma EN12062
-Líquidos penetrantes(LP) según UNE-EN 1289.
-Partículas magnéticas (PM),según UNE-EN 1290.
-Ultrasonidos(US), según UNE-EN 1714.
-Radiografías(RX), según UNE-EN 12517.
En todos los puntos donde existan cruces de cordones de soldadura se realizará una
radiografía adicional.
Se realizará una inspección mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes de un 15%
del total de la longitud de les soldaduras en ángulo.
Se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope en planchas y
uniones en T cuando estas sean a tope.
Los criterios de aceptación de las soldaduras se basarán en la UNE-EN ISO 5817.
UNIONES ATORNILLADAS:
La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales como vigas, y del 25%
para elementos secundarios como rigidizadores.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
UNIONES SOLDADAS:
No se aceptaran soldaduras que no cumplan con las especificaciones.
No se aceptaran uniones soldadas que no cumplan con los ensayos no destructivos.
No se aceptarán soldaduras realizadas por soldadores no cualificados.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
I-

TIPOLOGIA I

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS
I2R2 -

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs' de l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

I2R24200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

___________________________________________________________________________
_

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
KQ - EQUIPAMENTS
KQN -

ESCALES PREFABRICADES

KQN2 -

ESCALES PREFABRICADES RECTES

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó: 25 cm
Distància vertical entre el primer graó i el paviment: 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.
S'han considerat els següents tipus d'escales:
- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment
- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa
d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
En les escales de gat
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la
DF.
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva
posició a l'obra.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element:
- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm
- De 3 a 6 m: ± 4 mm
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):
<= 15 mm
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior
a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de
penetració complerta.
ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport.
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CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides
pel material.
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres
de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix
desprendre'ls a cops.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d'obra.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de
mantenir seques i lliures de condensacions.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurada
especificacions de la DT.

en

el

sentit

del

recorregut

de

l'escala,

executat

segons

les

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.

___________________________________________________________________________
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1RUPDOLW]DFLyGHOD,QIRUPDFLy*UjILFD

1RUPDOLW]DFLyGHOD,QIRUPDFLy*UjILFD

ͲͳǤʹ  

Ͳͳ 
$TXHVWGRFXPHQWUHFXOOHOFRQMXQWGHQRUPHVHVWLOVLVLPERORJLHVTXHKDGHFRPSOLUWRWD
OD LQIRUPDFLy JUjILFD JHQHUDGD WDQW LQWHUQDPHQW FRP SHU HPSUHVHV R HQWLWDWV H[WHUQHV L
UHEXGHVSHUTXDOVHYROGHSDUWDPHQWGHO6HUYHLGH3URMHFWHVL2EUHVG·,QIUDHVWUXFWXUHVGH
0HWURLTXHWLQJXLQODILQDOLWDWGHVHUDU[LYDGHVDDOJXQGHOVDU[LXVRVLVWHPHVFRUSRUDWLXV
3HU PRWLXV GH KRPRJHQHwWDW O·LGLRPD XWLOLW]DW SHU D TXDOVHYRO DQRWDFLy WH[WXDO WDQW HO
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/DVFDSHVDPEJHRPHWULDUHDKDQGHHVWDUIRUPDGHVSHUHQWLWDWV
WDQFDGHV&RPSURYDUDTXHVWDFRQGLFLy
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(QHOFDVGHKDYHUHQWLWDWVWLSXV&HUFOHV·KDGHFRQYHUWLUD´SROLOtQHDµDPEODRUGUH
BPDSFOHDQLODRSFLy´&RQYHUWLUREMHWRVVHOHFFLRQDGRVFtUFXORDSROLOtQHDµ YHXUH
SXQW 
 /HV FDSHV DPE JHRPHWULD WLSXV SXQW EORFV  KDQ GH HVWDU IRUPDGHV
~QLFDPHQWSHUHOVEORFVGHLQLWVHQDTXHVW/OLEUHG·(VWLOV YHXUHSjJD1RP
%ORF (QHOFDVG·LQFRUSRUDUEORFVQRGHILQLWVTXHVWVQRV·LQWHJUDUDQJHQHUDQWXQ
HUURUHQHO/RJ

 (OV WH[WRV KDQ GH VHU VLPSOHV L MXVWLILFDWV DO FHQWUR 1R V·DGPHWHQ WH[WRV
0WH[W

(VUHDOLW]DXQD1HWHMDGHOGLEXL[PLWMDQoDQWHOFRPDQGDPHQW´BPDSFOHDQµ
&DOYLVXDOLW]DUOHVFDSHVXWLOLW]DGHVLSURFHGLU


0HQ~

0DS+HUU/LPSLDU
GLEXMR«




/LPSLDUGLEXMR


6HOHFFLRQDUFDSHVD

LQFORXUH


6HOHFFLRQHPXQDFDSD

/DQHWHMDHVUHDOLW]DFDSDD

FDSDHVDGLUXQD~QLFDFDSD

DFDGD1HWHMD 
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$IHJLP´6XSULPLU

GXSOLFDGRVµ

´7ROHUDQFLDSRUGHIHFWRµ


$IHJLP

´%RUUDUREM&RUWRV

7ROHUDQFLD


$FWLYHPOD 
2SFLyGH´,QWHUDFWLYRµ








3HUDXQLUOHVSROLOLQHDVPDUTXHP

OHVDFFLRQV´$JUXSDUQRGRV

'LVROYHUVHXGRQRGRVµ











0qWRGHGHQHWHMD

6HOHFFLRQHP´0RGLILFDU

REMHWRVRULJLQDOHVµ



&RQYHUWLUREM6HOHFF

$FWLYHP
´/tQLDDSROLOtQHDµ
´$UFRDSROLOtQHDµ
´&tUFXORDSROLOtQHDµDL[t

DFRQVHJXLPTXHHOVFHUFOHV

VLJXLQSROLOLQHHVWDQFDGHV
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$ PpV D PpV GH OHV FRQGLFLRQV GH OD QRUPDWLYD JHQHUDO HOV SOjQROV TXH V·HQWUHJXLQ D
O·8(( R IDFLQ UHIHUqQFLD D HVTXHPHV HOqFWULFV KDXUDQ G·DFRPSOLU OHV FRQGLFLRQV TXH HV
UHODFLRQHQHQDFRQWLQXDFLy




















(OV SOjQROV G·HVTXHPHV HOqFWULFV V·HQWUHJDUDQ HQ IRUPDW ':*
':* GHO SURGXFWH
$XWR&$'(OHFWULFDO
/D YHUVLy $XWR&$' XWLOLW]DGD VHUj OD YLJHQW D 0HWUR $FWXDOPHQW Y SHU D
$XWRFDG (OHFWULFDO L Y SHU D OD UHVWD HQFDUD TXH SHU D GRFXPHQWV  TXH QR
V·KDJLQ FUHDW DPE $XWR&$' (OHFWULFDO WDPEp V·DFFHSWDUDQ G·DOWUHV YHUVLRQV
LQIHULRUV

(OQRPGHO·DU[LXKDXUjGHFRLQFLGLUDPEHOQ~PHURGHSOjQRODVVLJQDWSHU0(752
DOHVPHQWDWSOjQROLTXHKDXUjG·KDYHUHVWDWVROÃOLFLWDWDPEDQWHULRULWDWSHUSDUWGHO
SURYHwGRU
$TXHVWQ~PHURKDXUjGHG·DSDUqL[HUREOLJDWzULDPHQWDOFDL[HWtGHOSOjQRO DOEORF
FDL[HWtKLKDXQDWULEXWFUHDWH[SUHVVDPHQWDPEDTXHVWPRWLX 

(Q HO VXSzVLW TXH DO SURYHwGRU QR OL KDJXpV HVWDW SRVVLEOH VROÃOLFLWDU D 0(752
0(752 HO
Q~PHUR GH SOjQRO GHVFULW DO SXQW  KDXUj G·HQWUHJDU DOKRUD TXH HOV DU[LXV GH
SOjQROV XQD UHODFLy RQ  HO QRP TXH KD DVVLJQDW D FDGDVFXQ GHOV DU[LXV L HO VHX
FRQWLQJXW

(OV SOjQROV G·HVTXHPHV HOqFWULFV GH QRYD FUHDFLy HV SUHVHQWDUDQ HQ IRUPDW ',1
$
$ L VHPSUH V·XWLOLW]DUj HO FDL[HWt DQRPHQDW &$-(7
&$-(75/RQJ
/RQJ DGDSWDW DO IRUPDW GHO
SOjQRO


'HWRWVHOVFRQFHSWHVTXHDSDUHL[HQDOVDQWHULRUVFDL[HWLQVHOVVHJHQWVV·KDXUDQ
G·RPSOLUIRUoRVDPHQW

'DWDGLEXL[DW
1RPGLEXL[DW
7LWROGHOSOjQRO
1~PHURGHOSOjQRO
(VFDOD ([FHSWHTXDQHVWUDFWLG·XQHVTXHPDHOqFWULF 
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'·LJXDO PDQHUD TXDOVHYRO DQRWDFLy GH WH[W MD VLJXL DO FDL[HWt R HQ HO PDWHL[
GLEXL[KDXUjG·HVWDUHVFULWDHQOOHQJXDFDWDODQD



ͳͶǤʹ  ×°  


(V GHPDQDUDQ D 0(752 ~QLFD L H[FOXVLYDPHQW HOV SOjQROV TXH V·KDJLQ GH
PRGLILFDU
(QHOFDVG·LQVWDOÃODFLRQV%7V·HQWUHJDUDQHOVHVTXHPHVXQLILODUGHSULQFLSLLHOV
GH O·DUPDUL R DUPDULV TXH HV YHJLQ DIHFWDWV DL[t FRP  HOV GH SODQWD
G·LQIUDHVWUXFWXUDDPEODVLWXDFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQVDOHVTXHIDFLUHIHUqQFLDOD
PRGLILFDFLy

(VUHVSHFWDUjHOIRUPDWLSUHVHQWDFLyLHVFDODGHOVSOjQROVIDFLOLWDWVSHU0(752
1RJHQHUDQWVHQRYHVILQHVWUHVGLQVG·XQDSUHVHQWDFLyH[LVWHQW

/HVHQWLWDWVGHQRYDFUHDFLyROHVPRGLILFDGHVHVJHQHUDUDQHQODPDWHL[DFDSD
TXHOHVGHODPDWHL[DIDPtOLDMDH[LVWHQWVDOSOjQROUHVSHFWDQWQRPFDSDFRORUL
WLSXVGHOtQLD

(V IDFLOLWDUDQ OHV 5HI; HQ DTXHOOV DU[LXV TXH WLQJXLQ XQD R PpV HQOODoDGHV
$TXHVWHV V·XWLOLW]DUDQ SHU WUHEDOODU D O·DU[LX SHUz 12 KDXUj GH PRGLILFDUVH HO
FDPt G·HQOODo RULJLQDO G·DTXHVWD UHIHUHQFLD H[WHUQD GRQFV HVWDQ  UHGLULJLWV D
VHUYLGRUVSURSLVGH0(752















(QFDVTXHODYLVXDOLW]DFLyGHODLQIRUPDFLyQRV·DGHTpVDOIRUPDWH[LVWHQWGHO
SOjQROHVFUHDUjXQGHQRXTXHV·DGDSWDUjDOHVQRUPHV´GHOOOLEUHG·HVWLOVµ
6·LQIRUPDUjD0(752GHODFUHDFLyG·DTXHVWQRXSOjQROLHVYDORUDUjVLFDOFUHDU
XQQRXDU[LXRVXEVWLWXLUO·DU[LXH[LVWHQW

6L V·KD GH JHQHUDU XQ DU[LX GH QRYD FUHDFLy HV FRQVXOWDUj DEDQV DPE 0(752
SHUVDEHUTXLQHVVyQOHVFDSHVGHILQLGHVDOOOLEUHG·HVWLOVTXHV·KDQG·XWLOLW]DU


(VIDFLOLWDUDQHOVSOjQROVDPRGLILFDUDPEHOFDL[HWtQRUPDOLW]DWSHU0(752(Q
DTXHVWFRQVWDUjHOWtWROLHOQ~PHURRILFLDOGHO·DU[LXGHSOjQROVGH0(752(QOHV
FDVHOOHVFRUUHVSRQHQWVDOHVPRGLILFDFLRQVKLKDXUjXQHVFDGHQHVGHWH[W´;;;µ
TXH KDXUDQ GH VHU VXEVWLWXwGHV SHU O·HPSUHVD LQVWDOÃODGRUD DPE OD LQIRUPDFLy
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DGLHQW HQ FDGD FDV GDWD QRP HPSUHVD PRGLILFDFLy DPSOLDFLy HWF  $
O·DSDUWDW PRGLILFDFLRQV V·KDXUj GH VXEVWLWXLU HO WH[ ´HQWUHJDW SHU PRGLILFDFLyµ
SHUXQWH[WH[SOLFDWLXGHOVFDQYLVTXHKDVRIHUWHOSOjQRO







1RpVPRGLILFDUjFDSDOWUDGHOHVGDGHVH[LVWHQWVDOFDL[HWt

Ferrocarril Metropolità de Barcelona
9HUVLyPDLJ

Servei de Projectes i Obres d’Infraestructures
3jJLQDGH

Data: Febrer / 2021
INDEX GENERAL

DOCUMENT IV
PRESSUPOST

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l'FMB”

14 de 18

Data: Febrer / 2021
INDEX GENERAL

AMIDAMENTS

Projecte Executiu – “Adequació del túnel de rentat del taller ZAL de la línia 9 de l'FMB”

15 de 18

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
NUM. CODI
1

WA0002

Pàg.:
PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
DESMUNTATGES, TRASLLATS I TREBALLS PREVIS
TREBALLS PREVIS
DESCRIPCIÓ

U

ESTUDI I REPLANTEIG TOPOGRÀFIC PREVI I FINAL SOBRE PAVIMENTS, ESTRUCTURES I TANCAMENTS
VERTICALS DEL TÚNEL DE RENTAT, AMB DETERMINACIÓ DE NIVELLS, ALINEACIONS I REFERÈNCIES BASES
DELS REPLANTEJOS, REALITZAT PER TÈCNICS ESPECIALISTES AIXÍ COM DEFINICIÓ DE COTES, NIVELLS,
DISTÀNCIES, I QUALSEVOL ASPECTE NECESSARI PEL CORRECTE ESTABLIMENT D'ESTRUCTURES ELEVADES
ANIVELLADES I PENDENTS PER A DISPOSAR PER A LA EVACUACIÓ DE LES AIGUES, I MARCAT D'ARQUETES I
SUMIDEROS. ES MANTINDRAN EN TOT MOMENT ELS CENTRES D'EIX DE CARRIL. LLIURAMENT DE LA
DOCUMENTACIÓ GENERADA A LA DO I FMB FORMAT CAD INCLOENT INFORME FINAL DETALLANT ELS PUNTS
MARCATS A CAMP FIXATS COM A CRITICS.

NUM. CODI

GA010021

U

IO02113S

U

4

WES1113

U

DESCRIPCIÓ

M

DESMUNTATGE I RETIRADA DE RAIL METÀL·LIC TIPUS S14 PER TRANSLACIÓ DE MÒDULS DE RENTAT
EXISTENTS, DE QUALSEVOL TIPUS I MATERIAL, ANCORATS A PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB QUALSEVOL
SISTEMA, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU SELECCIÓ DEL RESIDU, CÀRREGA MANUAL O
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE, DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS O ESPECIALS. INCLOSOS TOTS ELS
MITJANS NECESSARIS PEL DESMUNTATGES I RETIRADA SEGONS INDICACIONS DE LA DO I FMB. INCLOU EL
DESMUNTATGE I RETIRADA DELS ELEMENTS, FERRATGES, FIXOS, TRAVADORS, ETC... AIXÍ COM EL REPICAT
DELS SUPORTS ELEVADORS DE FORMIGÓ EXISTENTS, QUE SIGUIN NECESSARIS PER DEIXAR EL PAVIMENT
PREPARAT PER LA EXECUCIÓ DE LA NOVA SOLERA, SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I FMB. INCLOU
L'ACONDICIONAMENT I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A NIVELL D'OBRA PER A PODER REBRE SENSE CAP
INCONVENIENT EL MUNTATGE DE LA FUTURA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ, PERFILS METÀL·LICS I REIXAT
PRFV. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

120,000

2,000

240,000 C#*D#*E#*F#

2

TUNEL RENTAT VIA 2

120,000

2,000

240,000 C#*D#*E#*F#

01
01
03

NUM. CODI
GA010008

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
DESMUNTATGES, TRASLLATS I TREBALLS PREVIS
INSTAL·LACIONS NO FERROVIARIES
DESCRIPCIÓ

U

DESMUNTATGE I TRASLLAT A ABOCADOR DE MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI FORMAT PER ESTRUCTURA,
RODES I SISTEMA DE TRANSLACIÓ, EQUIPS ESPECÍFICS DE RENTAT COM RODETS, DIPÒSITS, COMPRESSORS,
ELEMENTS D'AIGUA I ELECTRICITAT, SITUATS A LES VIES DE TRANSLACIÓ A NIVELL DE PAVIMENT DEL TUNEL
DE RENTAT, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU PERSONAL QUALIFICATPER A LA RETIRADA DEL
MÒDUL DE RENTAT, TOTA LA MAQUINÀRIA REQUERIDA PER A L'EXECUCIÓ DE LES FEINES, TOTS ELS
MATERIALS I MÀQUINES EINA NECESSÀRIES PER A PODER DESCONNECTAR LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES, COMUNICACIONS, D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AIXÍ COM DESMUNTAR I RETIRAR ELS MÒDULS DE
RENTAT DE LA SEVA POSICIÓ ACTUAL I EL SANEJAMENT DE LA ZONA PER DONAR-LI ACABAT (TAPAT DE
FORATS EXISTENTS, RETIRADA DE'ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ , ETC). TOT SEGONS INDICACIONS D'FMB I LA
DO. INCLOU LA RETIRADA DEL RAIL ELECTRIFICAT D'ALIMENTACIÓ DELS MÒDULS AL LLARG DE TOTA LA
LONGITUD DEL TUNEL AMB MANTENIMENT DELS SUPORTS D'ACER EXISTENTS. INCLOU SELECCIÓ DEL
RESIDU, CÀRREGA MANUAL O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR
I DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE, DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS O ESPECIALS.
INCLOSOS TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PEL DESMUNTATGES EN QUALSEVOL ALTURA I LA INSTAL·LACIÓ
DE BASTIDES ESPECIALS DE REPARTICIÓ DE PES ALLÀ ON HO INDIQUI LA DO I FMB. INCLOU EL
DESMUNTATGE I RETIRADA DEL POSSIBLE CABLEJAT I CANALITZACIONS IMPLÍCITES A L'EQUIP AIXÍ COM TOTS
ELS POSSIBLES ELEMENTS O EQUIPS ASSOCIATS QUE ES TROBIN. INCLOU L'ACONDICIONAMENT I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A NIVELL D'OBRA PER A PODER REBRE SENSE CAP INCONVENIENT EL
MUNTATGE DE LA FUTURA PASSERA ELEVADA. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI
NOCTURN I REDUÏT.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MÒDUL RENTAT 1

1,000

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

2

MÒDUL RENTAT 2

1,000

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

EUR

480,000

UA

1,000

1,000

Fórmula

TUNEL RENTAT VIA 1

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

1

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

REPLANTEIG TOPOGRÀFIC DE CENTRES D'EIXOS D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I DE RAIL PER A TRANSLACIÓ
DE MÒDUL DE RENTAT, AMB MARCAT DE PUNTS D'INICI, FI I PUNTS INTERMEDIS, JUNTAMENT AMB COTES DE
NIVELL SEGONS LA NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA A ADOPTAR. ES MANTINDRAN EN TOT MOMENT ELS
CENTRES D'EIXOS DE RAIL RESPECTE DELS EXISTENTS, AIXÍ COM LA LONGITUD DELS RAILS A IMPLANTAR
RESPECTE DELS EXISTENTS.
S'INCLOURÀ VISITA AMB TOPÒGRAF, LLIURAMENT DE PLÀNOLS EN FORMAT CAD ON ES REFLECTEIXIN ELS
PUNTS MARCATS EN CAMP, I INFORME FINAL DETALLAT DE PUNTS CRÍTICS FIXATS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
AMIDAMENT DIRECTE

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
DESMUNTATGES, TRASLLATS I TREBALLS PREVIS
OBRA CIVIL

1,000

IMPLANTACIÓ D'OBRA, PROTECCIÓ I RETIRADA D'ELEMENTS EXISTENTS EN L'ÀMBIT D'AFECTACIÓ DELS
TREBALLS, A EXECUTAR PER PART DE PEONATGE ESPECIALITZAT DE LA CONTRACTA SOTA INDICACIÓ DE
FMB, INCLOENT APILAMENT EN OBRA, PROTECCIONS I EMBALATGES PROVISIONALS, NETEJA I RESTITUCIÓ
FINAL A DEFINIR PER FMB. A INCLOURE PARTIDA ALÇADA DE VALORACIÓ DIRECTA CONSISTENT EN:
1. VISITA CONJUNTA FMB, CONTRACTA, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LES
INSTAL·LACIONS AFECTADES PER LES OBRES.
2. DERIVACIÓ O ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS, INCLOENT P.P. MATERIAL, MÀ D'OBRA, MITJANS
AUXILIARS, EINES, RETIRADA DE RUNES I MANIPULACIÓ PER PERSONAL ACREDITAT. INCLÒS CONDEMNA DE
ELEMENTS EN QGBT, TREBALLS DE RETIRADA DE TENSIÓ EN CATENÀRIA AMB PÈRTIQGUES, ETC.
3. IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT NECESSÀRIES PER ALS TREBALLADORS, INSTAL·LACIONS I
EQUIPS D'OBRA, AIXÍ COM DELIMITACIÓ DE LA ZONA AFECTADA I PROHIBICIÓ D'ACCÉS A PERSONAL NO
AUTORITZAT, INCLOENT SENYALITZACIONS, TANCA, I QUALSEVOL ELEMENT NECESSARI A AQUEST EFECTE.
AMB P.P. DE
MANTENIMENT I / O SUBSTITUCIÓ DURANT EL TRANSCURS DE LES OBRES.
4. NETEJA GENERAL D'ESPAI AFECTAT PREVI COMENÇAMENT DELS TREBALLS, AIXÍ COM ESTABLIMENT DE
ZONES D'APLECS, ESPAIS DE TREBALL, I MARCAT D'ACCESSOS I PROCEDIMENTS.
AMIDAMENT DIRECTE

GA010000

2

UA

1,000

TRASLLAT PROVISIONAL I RETORN AL SEU LLOC ORIGINAL UN COP ACABADES LES OBRES AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS FINS A UNA ALÇADA DE 5M COM A MÀXIM DE MOBILIARI FORMAT PER ARMARIS,
TANQUES MÒVILS, CUBELLS, DIPÒSITS, PERXA I SUPORTACIÓ ASSOCIADA, I ALTRES ELEMENTS EXISTENTS
EN EL TÚNEL DE RENTAT. INCLOU TRANSPORT DE L'ELEMENT A MAGATZEM, ABOCADOR O DEPENDÈNCIA
HABILITADA A DETERMINAR PER FMB I DO I PLUSOS PER LA SEVA PROTECCIÓ AMB EMBALATGES SI CAL I
L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

Pàg.:
01
01
02

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

UA

AMIDAMENT DIRECTE
2

AMIDAMENTS

1

2,000
EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
2

GA010007

Pàg.:

M

DESMUNTATGE, DESCONNEXIÓ, RETIRADA I POSTERIOR MUNTATGE A NOVA UBICACIÓ DE CONJUNT O
BATERIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, MECÀNIQUES, HIDRÀULIQUES, DE COMUNICACIONS, INCEIDS ETC.
SOBRE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL EXISTENT EN ZONA DE TUNEL DE RENTAT AFECTATS PER LES
ACTUACIONS D'OIBRA CIVIL I SISTEMA DE RENTAT A EXECUTAR. QUALSEVOL ELEMENT DE QUALSEVOL TIPUS
DE CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I CANALITZACIONS (TUB RIGIDS, FLEXIBLES I/O SAFATES DE QUALSEVOL
TIPUS I TAMANY) ASSOCIADES EXISTENTS A LES PARETS I FOSSARS LONGITUDINALS DEL TUNEL DE RENTAT,
AFECTATS PER LA NOVA INSTAL·LACIÓ I/O OBRA, AMB OBJECTE DE NETEJAR COMPLETAMENT LES PARETS
LONGITUDINALS I PREPARAR-LES PER A REBRE LA FUTURA OBRA. TOT SEGONS INDICACIONS D'FMB I DO.
S'INCLOU CAS QUE SIGUI NECESSARI EL TRASLLAT PROVISIONAL D'AQUELLES INSTAL·LACIONS QUE NO ES
PUGUIN ELIMINAR I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA REUBICACIÓ I SUBJECCIÓ
POSTERIOR COM CABLEJAT, CANALITZACIÓ, SUPORTS, ETC. EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. COMPLINT AMB
LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB.

Num. Text
1

[C]

Tipus

FOSSAT (PARETS I TERRA)

120,000

[D]

[E]

2,000

[F]

1,200

GA010042

U

01
02
01

NUM. CODI
1

EDGF21S11

Num. Text

NUM. CODI
1

EMFG5211

UA

DESCRIPCIÓ

M3

FORMACIÓ DE BLOCS/DAUS DE FORMIGÓ ARMAT DE RECRESCUT D'ANIVELLACIÓ PER SUPORTACIÓ DE RAIL
DE TRANSLACIÓ DE MÒDULS DE RENTAT CADA 50 CM AL LLARG DELS DOS COSTATS DE VIA. UNITATS
DIMENSIONADES PER A UNA SOBRECÀRREGA (ÚS + PERMANENTS) DE 4 A 5 KN / M2, DIMENSIONS D'ÀRID DE
20MM I ARMADURA AP500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE 6 I 6 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0,087 M3
AMB EMBEGUT A PAVIMENT AMB RESINES EPOXÍDIQUES I FORMIGÓ PER A ELEMENTS RESISTENTS
INDUSTRIALITZATS, HA-25 / P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE L'ÀRID 20 MM,
COL·LOCAT AMB CUBILOT.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

LONGITUD

nº BLOCS/M

VOLUM/BLOC

[F]

TOTAL

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARRIL FERROVIARI PER MÒDUL DE RENTAT TIPUS S14 DE GANTREX
O EQUIVALENT SEGONS NORMATIVA EUROPEA EN 13.674-4 EN BARRES DE 10 METRES LONGITUDINALS, I UNA
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ IGUAL O SUPERIOR A 680 N / MM2, AMB CALCES ANTIDESCARRILAMIENTOS A LA FIN
DELS MATEIXOS.
INCLOENT SOLDADURA DE BARRES ENTRE ELLES, EQUIP TOPOGRÀFIC DE REPLANTEIG I VERIFICACIÓ
D'ALINEACIONS I NIVELLS DURANT EL TRANSCURS DE L'EXECUCIÓ, P.P. DE MITJANS AUXILIARS, EINES,
NETEJA GENERAL A LA FINALITZACIÓ, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIVA.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

Num. Text

Tipus

T

1

COSTAT VIA 1

120,000

3,000

0,040

14,400 C#*D#*E#*F#

3

COSTAT VIA 2

120,000

3,000

0,040

14,400 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

LONGITUD

Nº RAILS

[E]

[F]

120,000

2,000

240,000 C#*D#*E#*F#

3

COSTAT VIA 2

120,000

2,000

240,000 C#*D#*E#*F#

EMGF2111

U

Num. Text

Tipus

T

1

480,000

COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE SUPORT DE RAILS A INTEREIX 600MM, I SUBMINISTRADES A OBRA. INCLOSA
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DEFINITS SEGONS SISTEMA GANTREX® PER RAIL S14 AMB CLIP BG10, SENSE PAD,
CHAIRPLATE 170X110X12 MM AMB 2UD PERFORACIONS DIÀMETRE 17MM, 2UD PERNS M16 D'ACER INOXIDABLE
QUALITAT 4.6 LONGITUD TOTAL 200 MM EMBOTITS AL MENYS 150MM, MORTER FLUID SENSE RETRACCIÓ
GANTREX® 035, RESINA PER ANCORATGES GANTREX® CHEMICAL S40, INCLOENT A MÉS REALITZACIÓ DE
PERFORACIONS, ABOCAMENT DE BEURADA I ENCOFRAT DE RECRESCUTS ENTRE [3 - 10 CM]. PARELL
D'ESTRENYI MÀXIM 70NM. PER ANCORATGES DE PERNS AMB RECRESCUTS ENTRE [7 - 10 CM].
S'INCLOU OCUPACIÓ DE MORTER EPOXY GANTREX® EPG 2.1.
S'INCLOU P / P DE MITJANS AUXILIARS, EINES, NETEJA A LA FINALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ, EQUIP
TOPOGRÀFIC DE REPLANTEIG I VERIFICACIÓ D'ALINEACIONS I NIVELLS DURANT L'EXECUCIÓ, RETIRADA DE
MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIVA.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
[C]

[D]

LONGITUD Nº PLAQUES /M

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Nº RAILS

2

COSTAT VIA 1

120,000

2,000

2,000

480,000 C#*D#*E#*F#

3

COSTAT VIA 2

120,000

2,000

2,000

480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

Fórmula

COSTAT VIA 1

TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

2

Fórmula

2

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL
ESTRUCTURA METÀL·LICA

M

288,000

2

28,800

DESCRIPCIÓ

Fórmula

1,000

G4435112

4

UA

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

T

1

01
02
02

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

PREVI COMENÇAMENT DELS TREBALLS, REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS PER VERIFICAR ESTAT I POSSIBLE
AFECTACIÓ DELS TREBALLS A EXECUTAR.
- INSTAL·LACIO ELÈCTRICA
- INSTAL·LACIÓ PCI
- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA AP I BP
- INSTAL·LACIO COMUNICACIONS I SEGURETAT
- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
A REALITZAR PER PERSONAL QUALIFICAT I SOTA SUPERVISIÓ DE L'FMB. ES TINDRÀ EN COMPTE POSSIBLES
VARIACIONS EN ELS TRAÇATS DE LES CONDUCCIONS, INCLOENT-SE POSSIBLE PRESA DE DADES
TOPOGRÀFICS, REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS EN ALÇADA AMB OCUPACIÓ DE MITJANS AUXILIARS TIPUS
BASTIDA MODULAR O SIMILAR, AIXÍ COM POSSIBLE NECESSITAT DE TREBALLS DE DESCOBRIMENT DE LES
MATEIXES AMB GESTIÓ DE RESIDUS DERIVATS I NETEJA FINAL DE L' ESPAI.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

TOTAL

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL AMIDAMENT
3

AMIDAMENTS

3

KG

960,000

Subministrament d'acero S275JR según UNE-EN 10025-2, paer bigues formadas por pieza simple, en perfiles laminados
en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS

Pàg.:

Num. Text

[C]

Tipus

[D]

[E]

1

PERFILES

C

Unidades

Longitud

Peso

2

IPE, HEA, etc

T

100,000

2,000

12,900

40,000

2,000

12,900

3

[F]

01
02
03

NUM. CODI
1

PA4RF2222

UA
M2

T

[D]

[E]

LONGITUD

AMPLADA

merma

120,000

6,800

1,100

tunel de rentat

[F]

NUM. CODI
1

E8B75C35

UA

[C]

[D]

[E]

[F]

01
03
01

TOTAL

Fórmula

2

COSTAT VIA 2

120,000

1,200

144,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TR00002

M

288,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT MITJANÇANT L'ÚS DE CABLE PLA LLIURE DE HALÒGENS AMB
AÏLLAMENT DE HEPR ATÒXIC, DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6 / 1KV, PER A ALIMENTACIÓ DE POTÈNCIA, I MÀNEGA
MULTIFILAR LLIURE D'HALÒGENS, DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6 / 1KV, I 1MM2 DE SECCIÓ MÍNIMA, PER
COMUNICACIÓ.
- CABLEJAT; TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS) CONFORME NORMATIVA CPR.
- ALIMENTACIÓ DE POTÈNCIA EN COLOR NEGRE I CONDUCTORS EN DISPOSICIÓ PARAL·LELA.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ SOBRE RAILS, I P.P. DE MITJANS AUXILIARS,
EINES, TREBALLS D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA, TRANSPORT A ABOCADOR I
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIUS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MÒDUL 1

120,000

1,200

144,000 C#*D#*E#*F#

2

MÒDUL 2

120,000

1,200

144,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

288,000

Fórmula

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

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

TOTAL

[F]

144,000 C#*D#*E#*F#

Num. Text

200,000

[E]

1,200

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL
REVESTIMENTS I ACABATS

Tipus

Subestructura PRFV

[D]

120,000

897,600

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ ANTICORROSIVA AMB GRAU DE DURABILITAT
H, PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IM1/2/3, SEGONS UNE-EN ISO 12944, FORMAT PER 3 CAPES, CAPA
D'IMPRIMACIÓ DE 175 μM, CAPA INTERMÈDIA DE 175 μM, I CAPA D'ACABAT DE 150 μM, AMB UN GRUIX TOTAL
DE PROTECCIÓ DE 500 μM, APLICAT DE FORMA MANUAL.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

M2

[C]

COSTAT VIA 1

Fórmula

DESCRIPCIÓ

Num. Text
1

TOTAL

Tipus

1

897,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
02
04

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL PER TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL A SISTEMES
MÒBILS, ENTRE QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT I MÒDULS DE RENTAT FERROVIARI.
SISTEMA FORMAT PER CARRILS DE LA MARCA VAHLE AMB SISTEMA DE SEGUIMENT K1 TRACK, PER ENTORNS
D'ALTA OPERATIVITAT I AMBIENTS CORROSSIUS, FABRICATS DE PVC I ACER INOXIDABLE.
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ SOBRE ESTRUCTURES D'ACER EXISTENTS I P.P.
DE MITJANS AUXILIARS, EINES, TREBALLS D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA,
TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIUS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

Num. Text

[C]

Tipus

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

M

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL
PAVIMENTS

2

6

DESCRIPCIÓ

1.032,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENT DE REIXETA ELECTROSOLDADA ANTILLISCANT DE 34X38 MM
DE PAS DE MALLA, ACABAT PRFV, DE 30X3 MM, SEPARADES 34 MM ENTRE SI, DE 5 MM DE COSTAT, SEPARATS
38 MM ENTRE SI, FIXAT AMB PECES DE SUBJECCIÓ INCLOSES.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

1

TR00001

Pàg.:

UA

1.032,000 C#*D#*E#*F#

DESCRIPCIÓ

Num. Text

2

NUM. CODI

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

TOTAL

AMIDAMENTS

5

200,000

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
INSTAL·LACIONS
TÚNEL DE RENTAT

EUR

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
3

TR00003

M

Num. Text

Pàg.:

AMIDAMENTS

7

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT FÍSIC PER A LA COMUNICACIÓ ENTRE MÒDULS DE RENTAT I
QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS QUE PERMETI L'ENCLAVAMENT FÍSIC EN CAS D'EMERGÈNCIA.
EL CABLEJAT A INSTAL·LAR INCORPORARÀ CONNEXIÓ MODBUS PER A LA TRANSMISSIÓ DE DADES QUE NO
INTERVINGUIN EN LA SEGURETAT DE L'EQUIP NI EN LA PRÒPIA DINÀMICA DE L'CICLE DE RENTAT.
EL CABLE SERÀ EXTENSIBLE I ES DESPLAÇARÀ PER CARRIL ADEQUAT SEGUINT EL MOVIMENT DE LA LLIÇÓ AL
LLARG DE TÚNEL DE RENTAT, PER LA QUAL COSA S'ELIMINARÀ EL RISC DE MAL FUNCIONAMENT PER
INTERFERÈNCIES EN UNA ZONA ON HI HAGI NOMBROSOS CANALS DE COMUNICACIÓ SENSE FILS I ALTRES
MITJANS POTENCIALS D'INTERFERÈNCIA.
MÒDUL DE COMUNICACIÓ MODBUS RTU (RS485 HD).
EL CABLE MODBUS SERÀ APTE PER A CONNEXIÓ ETHERNET FUTURA I APTE PER A MOVIMENT (CABLE
FLEXIBLE, AFUMEX I ESPECIAL PER A CARRIL MÒBIL).
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ SOBRE RAILS, I P.P. DE MITJANS AUXILIARS,
EINES, TREBALLS D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA, TRANSPORT A ABOCADOR I
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIUS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

EGG4U35K

MÒDUL 1

125,000

1,200

150,000 C#*D#*E#*F#

2

MÒDUL 2

125,000

1,200

150,000 C#*D#*E#*F#

TR00004

Num. Text

M

Num. Text

300,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA DE REIXA GALVANITZADA TIPUS REJIBAND O
SIMILAR DE 300X60 MM I 100X60MM, PER A PAS DE CABLEJAT DE DE ALIMENTACIÓ I CONTROL DEL MÒDUL DE
RENTAT, DES QUADRE D'ALIMENTACIÓ FINS AL CARRIL DESPLEGABLE DE LA VIA.
INCLOU P / P D'ACCESSORIS, PLAQUES DE SENYALITZACIÓ UNEX, SEPARADORS I CABLEJAT DE COURE NU DE
16MM2 PER A LA CONNEXIÓ DE LA XARXA DE TERRA, AIXÍ COM ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I MITJANS
AUXILIARS PER A TREBALLS EN ALÇADA, I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ SOBRE RAILS, I P.P. DE MITJANS AUXILIARS,
EINES, TREBALLS D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA, TRANSPORT A ABOCADOR I
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIUS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

COSTAT VIA 1

35,000

1,200

42,000 C#*D#*E#*F#

2

COSTAT VIA 2

35,000

1,200

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'AUTOTRANSFORMADOR GENERADOR DE NEUTRE ARTIFICIAL, TIPUS
SEC TRIFÀSIC, DE POTÈNCIA 80 KVA I ENVOLUPANT EN CAIXA METÀL·LICA IP-65 TRIPICALITZAT AMB BERNÍS
ANTI-FLASH PER PROTECCIÓ CONTRA AMBIENTS CORROSIUS. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Potencia 80 kVA
T.Entrada 400 V
T.Salida 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Grupo de conexión ZN0
Envolvente Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2)
Grado de protección IP-65 / IK-10
Refrigeración ANAN
Temperatura ambiente 45 °C
Incremento de temperatura Clase H
Aislantes Clase H - 180 ºC
Bobinado Clase HC - 220 °C
Tensión de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)
Normas IEC/EN/UNE-EN 60076, CE
Incluye Silent-blocks, PROTECCIONES EN PRIMARIO Y SECUNDARIO, SISTEMA ANTI CONDENSACIÓN.

Tipus

TÚNEL DE RENTAT

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

6

TR00005

U

84,000

Num. Text
1

QUADRE DE PROTECCIONS

Fórmula

1,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS AMB SISTEMA DE CONTROL
INTEGRAT PER ALIMENTACIÓ D'INSTAL·LACIONS INDEPENDENTS DEL TÚNEL DE RENTAT DEL TALLER ZAL.
(CARACTERÍSTIQUES SIMILARS A TÚNEL DE RENTAT SANT GENÍS).
L'ALIMENTACIÓ ES REALITZA DES DE QUADRE GENERAL QGBT EXISTENT EN EL TALLER.
EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN
PARET AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, 4P, TALL OMNIPOLAR DE 160A.
- DISPOSITIUS PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS CIRCUITS. DIMENSIONAT
SEGONS NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL PER INTEGRACIÓ D'UN ÚNIC SISTEMA DE CONTROL I OPERACIÓ DELS ELEMENTS
DE RENTAT FERROVIARI DEL TALLER.
- EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES
AMPLIACIONS.
NOTES:
- CONNEXIÓ A SORTIDA DE AUTOTRANSFORMADOR GENERADOR DE NEUTRE PER DISPOSAR DE 3F+N
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

EUR

TOTAL

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

Fórmula

1

8

S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

1

4

U

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

5

Pàg.:

1,000

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
7

TR00006

U

Num. Text
1

QUADRE GENERAL RENTAT
FERROVIARI

Pàg.:

AMIDAMENTS

9

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ QUADRE GENERAL DE RENTAT FERROVIARI AMB SISTEMA DE CONTROL
INTEGRAT PER L'ALIMENTACIÓ I OPERACIÓ DELS MÒDULS DE RENTAT I ALTRES INSTAL·LACIONS
INDEPENDENTS DE RENTAT COM ALTA PRESSIÓ, DEPURADORA, ACS/GRAFITIS (CARACTERÍSTIQUES
SIMILARS A TÚNEL DE RENTAT SANT GENÍS).
EL QUADRE GENERAL DE RENTAT FERROVIARI ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ EN PARET
AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC. DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I ELEMENTS INTERNS: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. MANIOBRA A 24 VDC.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- SENSORS I SEGURETAT: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC AMB GRAU IP DE PROTECCIÓ ADEQUAT. MANIOBRA A
24 VDC.
- BOTONERES: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. MANIOBRA A 24 VDC.
- POLSADORS I INDICADORS LLUMINOSOS PER ENCÈS / APAGAT MANUAL D'EQUIPS: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC.
-PLC: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, SÈRIE M241 O SUPERIOR, ALIMENTAT A 230 V I MANIOBRA MITJANÇANT
RELÉS. RELÉ DE PROTECCIÓ PER A CADA MANIOBRA SOMACHINE 4.1. (recomanable o software vàlid similar)
- MÒDUL DE SEGURETAT: MARCA PILAZ AMB CERTIFICAT DE SEGURETAT, ENCLAVAMENT I DOBLE
SEGURETAT PER A SISTEMA D'EMERGÈNCIA I CATENÀRIA DE MANERA INDIVIDUAL I REARMAMENT SEGONS
NORMATIVA VIGENT.
- MÒDUL ARRENCADORS MOTOR: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC DE LA SÈRIE ALTIVAR (VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA). MANIOBRA A 24 VDC I COMUNICACIÓ VIA MODBUS AMB PLC.
- PANTALLA TÀCTIL H.M.I .: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC DE LA SÈRIE STO, DE FÀCIL SUBSTITUCIÓ,
MANIOBRA A 24 V. DC, COLOR, CONNEXIÓ REMOTA PER IP I COMUNICACIÓ AMB PLC VIA ETHERNET.
- TOTS ELS ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA INTEGRACIÓ DELS EQUIPS DEL
SISTEMA DE RENTAT EN EL SOFTWARE DE GESTIÓ DEL TÚNE LDE RENTAT.
CONSIDERACIONS;
- S'INCLOU LLIURAMENT DE PROGRAMARI SOMACHINE 4.1. (que sigui recomanable o software vàlid similar) SENSE
BLOQUEIG DE CONTRASENYA. - EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI
DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTES:
- L'ALIMENTACIÓ DE L'SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

8

TR00007

U

Num. Text
1

Tipus

TR00008

U

Fórmula

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text

Fórmula

1,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALFADOR INSTANTANI (SIMILAR TÚNEL DE BOIXERES) AMB LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA NOMINAL: 24KW.
- ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400 V.
- CABAL: 17 L / MIN.
S'INCLOU:
- TERMÒSTAT DIGITAL DE SUPERFÍCIE AMB SONDA PTC, MODEL FN-48 O SIMILAR, TOTALMENT MUNTAT I
INSTAL·LAT.
- INTERCONNEXIÓ AMB SUBQUADRE DE PROTECCIÓ MITJANÇANT CANONADA DE POLIETILÈ (P.E.H.D.) I
MÀNEGA DE SECCIÓ ADEQUADA, MATERIAL AUXILIAR D'INSTAL·LACIÓ, ACCESSORIS I FIXACIONS PER A
DEIXAR L'EQUIP TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I EN FUNCIONAMENT.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

ESCALFADOR 1

1,000

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

2

ESCALFADOR 2

1,000

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

EUR

TOTAL

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

9

10

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIONS, GESTIÓ I CONTROL DEL
SISTEMA DE RENTAT PER AIGUA CALENTA. (SIMILAR A QUADRE TALLER SANT GENÍS)
EL QUADRE ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN
PARET AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC. DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS COMPONENTS DE LA
INSTAL·LACIÓ DIMENSIONATS SEGONS NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA INTEGRACIÓ DELS EQUIPS DE GESTIÓ DE ACS AL
SISTEMA GENERAL DE CONTROL DE RENTAT FERROVIARI
- EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES
AMPLIACIONS.
NOTA:
- L'ALIMENTACIÓ DE L'SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

QUADRE GESTIÓ GRAFITIS

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

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

2,000

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
10

TR00009

U

Num. Text
1

Pàg.:

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIONS, GESTIÓ I CONTROL DE SISTEMA
COMPLERT DE DEPURADORA I OSMOSIS INVERSA. (SIMILAR A QUADRE TALLER SANT GENÍS)
EL QUADRE ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN
PARET AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC. DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS COMPONENTS DE LA
INSTAL·LACIÓ DIMENSIONATS SEGONS NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA INTEGRACIÓ DELS EQUIPS PLANTA DEPURADORA
I PLANTA D'OSMOSIS AL SISTEMA GENERAL DE CONTROL DE RENTAT FERROVIARI
- EL QUADRE HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTA:
- L'ALIMENTACIÓ DEL SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

QUADRE DEPURADORA / OSMOSIS

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TR00010

U

Num. Text
1

QUADRE ALTA PRESSIÓ

TOTAL

[C]

TR34111

U

[D]

[E]

[F]

1,000

12

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL DE RENTAT DE GRAFITIS (SIMILAR A
SISTEMA EN TALLER SANT GENÍS), FORMAT PELS ELEMENTS:

(2) INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA GLOBAL DE SISTEMA DE RENTAT DE GRAFITIS COMPOSTA PER:
- EQUIP DE BOMBEIG DIRECTE PER AIGUA DE GRAFITIS, AMB BOMBA SUBMERGIBLE EN ARQUETA DE
BOMBEIG AMB SENSOR DE NIVELL, PER EMMAGATZEMATGE D'AIGUA DE GRAFITIS A DIPÒSITS DE GRAFITIS,
AMB PRESSIÓ I CABAL NECESSARI SEGONS LA CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA
- CONJUNT DE 5 DIPÒSITS PER EMMAGATZEMATGE D'AIGUA DE GRAFITIS NO APROFITABLES, AMB
SENSORS DE NIVELL, ESTRUCTURES DE SUPORTACIÓ, ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I CONTROL.
- CONJUNT DE CANONADES DE DIÀMETRE NECESSARI SEGONS CONFUIGURACIÓ DEL SISTEMA, FINS A 100
M, DE MATERIAL PLÀSTIC TIPUS PEHD, AMB ACCESSORIS, SUPORTS I PETIT MATERIAL, DES DE ARQUETA DE
BOMBEIG FINS A DIPÒSITS, D'INSTAL·LACIO SUPERFICIAL.

1,000

TOTAL

Pàg.:

(1) QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIONS, GESTIÓ I CONTROL DEL SISTEMA DE RENTAT DE GRAFITIS
COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ
EN PARET AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC. DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS COMPONENTS DE LA
INSTAL·LACIÓ DIMENSIONATS SEGONS NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA INTEGRACIÓ DELS EQUIPS DE GESTIÓ DE ACS
AL SISTEMA GENERAL DE CONTROL DE RENTAT FERROVIARI
- EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES
AMPLIACIONS.
NOTA:
- L'ALIMENTACIÓ DE L'SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL

Fórmula

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIONS, GESTIÓ I CONTROL DE SISTEMA
D'ALTA PRESSIÓ PER ALIMENTAR ELEMENTS DE LA XARXA D'ALTA PRESSIÓ DEL TÚNEL DE RENTAT. (SIMILAR
A QUADRE TALLER SANT GENÍS)
EL QUADRE ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN
PARET AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC. DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS COMPONENTS DE LA
INSTAL·LACIÓ DIMENSIONATS SEGONS NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA INTEGRACIÓ DELS EQUIPS D'ALTA PRESSIÓ AL
SISTEMA GENERAL DE CONTROL DE RENTAT FERROVIARI
- EL QUADRE HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTA:
- L'ALIMENTACIÓ DEL SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

12

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

11

AMIDAMENTS

11

TOT SEGONS ESTÀNDARDS D'INSTAL·LACIÓ DE L'FMB I INDICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Num. Text
1

SISTEMA GESTIÓ GRAFITIS

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

1,000

Fórmula

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

1,000

EUR

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
13

TR41000

PA

Num. Text
1

Pàg.:

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT ELÈCTRIC NECESSARI
PER LA INTERCONNEXIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL DEL NOU SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL DE RENTAT
FERROVIARI DEL TALLER DE ZAL, MITJANÇANT MÀNEGA MULTIFILAR O CABLEJAT UNIFILAR, LLIURE
D'HALÒGENS RZ1-K (AS), DE SECCIÓ SEGONS CÀRREGUES A ALIMENTAR, DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6 / 1KV, I
SUPORTS SEGONS NORMATIVA VIGENT. CABLEJAT PER SUBSTITUIR O AMPLIAR PER A TOTS ELS
COMPONENTS DELS DEL SISTEMA DE POTÈNCIA I SENYAL DEL TÚNEL DE RENTAT CONFORME NORMATIVA
CPR. S'INCLOU EL CABLEJAT PER INTERCONNEXIÓ DELS DIFERENTS QUADRES ELÈCTRICS DEL SISTEMA DE
RENTAT FERROVIARI I DEPURACIÓ D'AIGÜES.
SECCIONS CONSIDERADES:
- 4X120MM2 -- QGBT - SQ PROTECCIONS
- 1X70MM2 -- PROTECCIÓ QGBT - SQ PROTECCIONS
- 4X25MM2 -- SQ PROTECCIONS - SQ RENTAT FERROVIARI
- 1X16MM2 -- PROTECCIÓ SQ PROTECCIONS - SQ RENTAT FERROVIARI
- 5X16MM2
- 5X10MM2
- 5X6MM2
- 5X2,5MM2
- 3X2,5MM2
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

CABLEJAT TÚNEL DE RENTAT

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TR00021

U

Num. Text
1

RENTAT FERROVIARI GLOBAL CAN
ZAM

TOTAL

[C]

TR55511

Num. Text
1

Tipus

SISTEMA DEPURADORA I OSMOSI
INVERSA

[D]

[E]

[F]

TR44422

PA

1,000

Fórmula

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

Tipus

SISTEMA RENTAT ALTA PRESSIÓ

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Fórmula

1,000

01
03
02

TOTAL

Fórmula

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

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

TOTAL

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

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ D'ADEQUACIONS NECESSÀRIES PUNTUALS EN EL
SISTEMA DE D'AIGUA A ALTA PRESSIÓ EXISTENT, PER ADAPTAR-SE AL NOU SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL
DE RENTAT FERROVIARI DEL TALLER ZAL. S'INCLOU EL DESPLAÇAMENT D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS,
RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS I NOVA INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT NECESSARI PER LA CORRECTA
INTEGRACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS EN EL NOU SUSTEMA DE GESTIÓ ICONTROL DE RENTAT
FERROVIARI.
TOT INCLÒS, SEGONS INDICACIONS DE FMB I LA DF, PER ESTANDARITZAR EL SISTEMA AMB LA RESTA DE
TALLERS DE LA XARXA DE FMB.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT
FINAL DAVANT PERSONAL DE FMB I LA DF.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

1,000

TOTAL

[C]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
16

14

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ D'ADEQUACIONS NECESSÀRIES PUNTUALS EN EL
SISTEMA DE DEPURACIÓ I OSMOSI D'AIGUA EXISTENT, PER ADAPTAR-SE AL NOU SISTEMA DE GESTIÓ I
CONTROL DE RENTAT FERROVIARI DEL TALLER ZAL. S'INCLOU EL DESPLAÇAMENT D'INSTAL·LACIONS
EXISTENTS, RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS I NOVA INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT NECESSARI PER LA
CORRECTA INTEGRACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS EN EL NOU SUSTEMA DE GESTIÓ ICONTROL DE
RENTAT FERROVIARI.
TOT INCLÒS, SEGONS INDICACIONS DE FMB I LA DF, PER ESTANDARITZAR EL SISTEMA AMB LA RESTA DE
TALLERS DE LA XARXA DE FMB.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT
FINAL DAVANT PERSONAL DE FMB I LA DF.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

PA

Fórmula

PARTIDA UNITÀRIA PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ, PROVES I POSTA EN MARXA I
FORMACIÓ A PERSONAL DE FMB DELS COMPONENTS I SISTEMA DE GESTIÓ, CONTROL I MANIOBRA DELS
ELEMENTS DEL RENTAT FERROVIARI COM MÒDULS DE RENTAT, QUADRES ELÈCTRICS I INSTAL·LACIONS
AUXILIARS (GRAFITIS, DEPURADORA I OSMOSI, ALTA I BAIXA PRESSIÓ, ETC.).
INCLÒS COMPONENTS DE CONTROL I MANIOBRA I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DE RENTAT, CICLES DE
RENTAT, MANIOBRES DE OPERACIÓ I SEGURETAT AMB CATENÀRIA I MÒDULS DE RENTAT, CABLEJAT AUXILIAR
DE SENYAL I DE DADES, DOCUMENTACIÓ I MANUALS DEL SISTEMA, TOT INCLÒS PEL CORRECTE
FUNCIONAMENT I OPERACIÓ DEL SISTEMA DE RENTAT FERROVIARI EQUIVALENT AL ACTUALMENT INSTAL·LAT
AL TALLER SANT GENÍS. SEGONS INDICACIONS DE FMB I LA DF.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT
FINAL DAVANT PERSONAL DE FMB I LA DF.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

15

Pàg.:

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

14

AMIDAMENTS

13

1,000

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
INSTAL·LACIONS
MÒDUL DE RENTAT

1,000 C#*D#*E#*F#
NUM. CODI
TOTAL AMIDAMENT

UA

DESCRIPCIÓ

U

FABRICACIÓ EN TALLER D'ESTRUCTURA PORTANT DE SISTEMA DE RENTAT DE TRENS EXECUTADA EN
PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE, UNIONS PER SOLDADURA, I TANCAMENT DE ENVOLTANT TAMBÉ EN XAPA
INOXIDABLE. INCLÒS P.P. DE MITJANS AUXILIARS, EINES, RETIRADA I TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT I
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIVA. DISSENY SEGONS MODEL EXECUTAT EN TALLER SANT
GENÍS, COM A ESTÀNDARD DELS TRENS DE RENTAT DE LA XARXA DE FMB.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

1,000
1

MR00001

Num. Text

EUR

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

AMIDAMENTS

15

Num. Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

MR00002

U

Num. Text

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

2,000

SUBMINISTRAMENT A OBRA D'ESTRUCTURA DE MÒDULS FABRICADA EN TALLER, AMB MANIPULACIÓ PER
MITJANS MECÀNICS DE LA MATEIXA DE APROXIMADAMENT 1000 KG DE PES, (DIMENSIONS APROXIMADES 4,00
METRES D'ALÇADA X 1,00 METRES D'AMPLADA X 5,20 METRES DE LLARG) I POSICIONAMENT SOBRE SISTEMA
DE TRANSLACIÓ JA DISPOSAT SOBRE RAILS DE TRANSLACIÓ DE MÒDULS. AIXÍ COM P.P. DE MITJANS
AUXILIARS, EINES, MAQUINÀRIA I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIU. MANIOBRA A
REALITZAR PER PERSONAL ESPECIALITZAT I SOTA LA SUPERVISIÓ I APROVACIÓ DE TÈCNICS DE L'FMB.
L'EMPRESA CONTRACTISTA REALITZARÀ UN ESTUDI PREVI AMB SOLUCIÓ A ADOPTAR ON ES VALORARAN LES
MESURES DE SEGURETAT I GARANTIA D'ESTABILITAT DE LA MANIOBRA.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3

TOTAL

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

MR00003

U

4

MR00004

U

Num. Text

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

16

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT MITJANÇANT L'ÚS DE MÀNEGA MULTIFILAR LLIURE
D'HALÒGENS RZ1-K (AS), DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6 / 1KV, I SUPORTS SEGONS NORMATIVA VIGENT, PER A
TOTS ELS COMPONENTS DELS MÒDULS DE RENTAT. TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS) CONFORME
NORMATIVA CPR.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC PER MÒDUL DE RENTAT, INDIVIDUAL I
INDEPENDENT, PER A LA GESTIÓ I CONTROL DELS COMPONENTS INSTAL·LATS EN EL MÒDUL, PER TAL
D'HOMOGENEÏTZAR EL FUNCIONAMENT DELS SISTEMES DE RENTAT EN ELS CENTRES F.M.B.
EL QUADRE ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI D'ACER INOXIDABLE PER INSTAL·LACIÓ EN MÒDUL DE RENTAT AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP68 O SUPERIOR (SCHNEIDER MODEL SPACIAL O SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC. DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I ELEMENTS INTERNS: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. MANIOBRA A 24 VDC.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- SENSORS I SEGURETAT: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC AMB GRAU IP DE PROTECCIÓ ADEQUAT. MANIOBRA A
24 VDC.
- BOTONERES: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. MANIOBRA A 24 VDC.
- POLSADORS I INDICADORS LLUMINOSOS PER ENCÈS / APAGAT MANUAL D'EQUIPS: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC.
-PLC: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, SÈRIE M241 OSUPERIOR, ALIMNETADO A 230 VI MANIOBRA MITJANÇANT
RELÉS. RELÉ DE PROTECCIÓ PER A CADA MANIOBRA SOMACHINE 4.1 (recomanable o software vàlid similar).
- MÒDUL DE SEGURETAT: MARCA PILAZ AMB CERTIFICAT DE SEGURETAT, ENCLAVAMENT I DOBLE
SEGURETAT PER A SISTEMA D'EMERGÈNCIA I CATENÀRIA DE MANERA INDIVIDUAL I REARMAMENT SEGONS
NORMATIVA VIGENT.
- MÒDUL ARRENCADORS MOTOR: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC DE LA SÈRIE ALTIVAR (VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA). MANIOBRA A 24 VDC I COMUNICACIÓ VIA MODBUS AMB PLC.
- PANTALLA TÀCTIL H.M.I .: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC DE LA SÈRIE STO, DE FÀCIL SUBSTITUCIÓ,
MANIOBRA A 24 V. DC, COLOR, CONNEXIÓ REMOTA PER IP I COMUNICACIÓ AMB PLC VIA ETHERNET.
CONSIDERACIONS:
- S'INCLOU LLIURAMENT DE PROGRAMARI SOMACHINE 4.1. (que sigui recomanable o software vàlid similar) SENSE
BLOQUEIG DE CONTRASENYA. - EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI
DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS.
-ELQUADRE DISPOSARÀ DE SENYALITZACIÓ I ETIQUETATGE D'ACORD ADOCUMENTACIÓ AS-BUILT I SEGONS
STÀNDARDS DE FMB.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

EUR

Fórmula

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

MR00005

U

Num. Text

2,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PEHD PER A
L'ALIMENTACIÓ DE MÒDULS A REEMPLAÇAR PER EXISTENTS.
INCLOURE P / P D'ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I MITJANS AUXILIARS PER A TREBALLS EN ALTURA,
AIXÍ COM RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

6

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

2,000

2,000

MR00006

Num. Text

U

2,000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS D'ACUMULACIÓ D'AIGUA TRACTADA I AIGUA OSMOTITZADA
PER MÒDUL DE RENTAT.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBES D'IMPULSIÓ PER A CADA UN DELS DIPÒSITS,
CONSIDERANT CABAL I PRESSIÓ NECESSARIS PER AL RENTAT SEGONS EL NOMBRE DE FILTRES.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

2,000

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
7

MR00007

U

Pàg.:

AMIDAMENTS

17

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA COMPLET DE NETEJA DE MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI,
TANT PER TRAMS LATERALS, CAPÇALERA I FRONTALS. S'INCLOU:
-RASPALLS VERTICALS: MOTORREDUCTOR (HOMOGENEÏTZACIÓ MARCA I MODEL), EIX, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ.
-RASPALLS DE CAPÇALERA: MOTORREDUCTOR (HOMOGENEÏTZACIÓ MARCA I MODEL), EIX, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ DIRECTA, RODAMENTS, COJINETS I PÈL DE RASPALL.
- RASPALLS FRONTALS: MOTORREDUCTOR (HOMOGENEÏTZACIÓ MARCA I MODEL), EIX, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ PER RENTAT TOTAL DEL FRONTAL DEL TREN.

9

MR00009

U

TOTS ELS ELEMENTS DEL SISTEMA DE NETEJA HAN DE SER ALIMENTATS NEUMÀTICA I ELÈCTRICAMENT I
COMPTARAN AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ MECÀNICA I ELÈCTRICA PER EVITAR DANYS A TRENS I
PERSONES, I SISTEMA D'ANTIBLOQUEIG PER PODER RETIRAR SI CAL. A MÉS HA DE SER TOT EN ACER
INOXIDABLE COM LA RESTA DEL MÒDUL.
INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ESPECIFICATS EN ELS MANUALS STANDARDS DE SISTEMES DE NETEJA DE FMB
(EQUIPS EQUIVALENTS A SISTEMA DE RENTAT TALLER SANT GENÍS).
Num. Text

S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

MR00008

Num. Text

U

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

10

MR00010

2,000

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

U

FABRICACIÓ EN TALLER, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU SISTEMA DE TRANSLACIÓ INDEPENDENT
D'ESTRUCTURA GENERAL DE MÒDULS DE RENTAT, PERÒ ENSAMBLABLE PER AL SEU FUNCIONAMENT COM
UN ÚNIC CONJUNT, INCLOENT-SE:
- MOTORREDUCTORS
- CADENES, PINYONS I TRANSMISSIÓ
- EIXOS
- RODAMENTS I COIXINETS
- SISTEMA DE RODAMENT ADAPTAT A EL NOU RAIL DE TRANSLACIÓ
- FINALS DE CARRERA
- SISTEMA D'AGAFADA ANTIBOLCADA A RAILS DE TRANSLACIÓ
TOT EXECUTAT EN ACER INOXIDABLE QUALITAT AISI304 I / O S-235 AMB APLICACIÓ DE GALVANITZAT. UNIONS
PREFERIBLES CARGOLADES. PERNS I ROSQUES QUALITAT 4.6. ELEMENTS SOLDATS SEGONS
ESPECIFICACIONS DE FABRICACIÓ I AMB APLICACIÓ DE GALVANITZAT POSTERIOR A LA REALITZACIÓ DE LA
SOLDADURA.
CERTIFICAT ATEG DE QUALITAT DE GALVANITZAT O INFORME DE GRUIXOS APLICATS PER ENTITAT ECA.
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ SOBRE RAILS, I P.P. DE MITJANS AUXILIARS,
EINES, TREBALLS D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA, TRANSPORT A ABOCADOR I
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIUS.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DEL MANUAL D'ÚS I FUNCIOANMENT DELS ISTETMA DE TRANSLACIÓ I LA MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA D'ESTABILITAT DELS MÒDULS.

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

MODUL 1

2,000

TOTAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPRESSORS D'AIRE PER ALIMENTACIÓ DE L'CIRCUIT PNEUMÀTIC DE
MÒDULS DE RENTAT.
CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS:
- POTÈNCIA ELÈCTRICA 1,5 KW.
- PRESSIÓ DE SERVEI DE 10 BAR.
- DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ ASSOCIAT DE 24 LITRES DE CAPACITAT.
S'INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ PNEUMÀTICA DE TOTS ELS
COMPONENTS DE LA LLIÇÓ DE RENTAT, INCLOENT COMPONENTS I DISPOSITIUS NECESSARIS.
INCLOURE P / P D'ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I MITJANS AUXILIARS, AIXÍ COM RETIRADA DE
MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

1

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA HIDRÀULIC PER MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI. S'INCLOU;
-INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA AMB CANONADES DE POLIETILÈ PEHD.
-INSTAL·LACIÓ DE NOVES VÀLVULES MANUALS, ELECTROVÀLVULES A 24V, ANTIRETORN I ACCESSORIS
ADDICIONALS PER AL CONTROL I GESTIÓ DE L'AIGUA.
- INSTAL·LACIÓ DE FILTRES TIPUS VENTO EN ACER INOXIDABLE.
INCLOURE P / P D'ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, AIXÍ COM RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT,
TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.
Tipus

18

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL

Pàg.:

S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

2,000
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

MODUL 1

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

EUR

TOTAL

1

2,000

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
11

MR00011

Pàg.:

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ/POSTA EN MARXA DE SISTEMA DE SEGURETAT DE
FUNCIONAMENT I OPERACIÓ PER MÒDUL DE RENTAT FORMAT PER:
- POLSADORS D'EMERGÈNCIA AMB ATURADA AUTOMÀTICA DE SISTEMES ENLÈCTRICS, PNEUMÀTICS I
DESBLOQUEIG D'ELEMENTS (2UTS).
- FALDÓ DE SEGURETAT ANTI ATROPELLAMENT D'INSTAL·LACIÓ EN AMBDÓS EXTREMS DELS MÒDULS AMB
SENSOR MECÀNIC LLIURE DE POTENCIAL.
- BARRERA FÍSICA PER EVITAR CONTACTE AMB EIXOS DE RODADURA DEL MÒDUL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN
JORNADES REDUÏDES.

U

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

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

2

MÒDUL 2

1,000

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

01
04

NUM. CODI
XPAIMPR

XPA10111

DESCRIPCIÓ

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS. PREU FIXE NO MODIFICABLE.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

U

Fórmula

VIA 1 TUNEL DE RENTAT

1,000

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

2

VIA 2 TUNEL DE RENTAT

1,000

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

PA

WA0001

1,000

1

XPA10102

6

AMIDAMENT DIRECTE
7

I2R24200

M3

Num. Text

AMIDAMENT DIRECTE
4

XPA000SS

PA

1,000

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

MÒDULS RENTAT

2

[C]

[D]

[E]

[F]

EUR

TOTAL

Fórmula

2,000

24,000

48,000 C#*D#*E#*F#

RAILS MÒDUL RENTAT

440,000

0,010

4,400 C#*D#*E#*F#

3

RAILS POTÈNCIA

440,000

0,010

4,400 C#*D#*E#*F#

4

RASES SANEJAMENT

1,000

15,000

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

5

RESTES DE MATERIAL METÀL·LIC

6

RESTES DE PLÀSTIC I EMBALATGES

7

VARIS

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

1,000

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL
DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS
Tipus

1

1,000

TREBALLS DE CONFECCIÓ I RECOPILACIÓ DE DADES PER A L'ENTREGA FINAL D'AS-BUILT DE L'OBRA D'ACORD
A ESPECIFICACIONS I LLIBRE D'ESTIL D'FMB DE TOTS ELS SUBSISTEMES PRINCIPALS PERTANYENTS I
RELATIUS A AQUESTA OBRA. INCLOU LA DELINEACIÓ CORRESPONENT A LA ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS
EXISTENTS I LA GENERACIÓ DE NOUS PER A LA CONFECCIÓ DE LA PART GRÀFICA. S'INCLOU L'ENTREGA DE
TOTA LA DOCUMENTACIÓ, HOMOLOGACIONS, ASSAIGS I CERTIFICATS CORRESPONENTS ALS ELEMENTS DEL
TÚNEL DE RENTAT. INCLOURÀ COM A MÍNIM LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA:
- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE DOCUMENTACIÓ AS-BUILT
- FITXES TÈCNIQUES DE TOTS ELS MATERIALS I EQUIPAMENTS
- DECLARACIONS DE PRESTACIONS
- CERTIFICATS DE QUALITAT DE MATERIALS
- PLÀNOLS CONSTRUCTIUS DE LA INSTAL·LACIÓ EN CAD I PDF, L'INVENTARI D'ELEMENTS
- CÀLCULS JUSTIFICATIUS REALITZATS
- MARCATGE CE INDIVIDUALITZAT PER CADA MATERIAL
- MANUAL D'USUARI DELS MÒDULS DE RENTAT I DIFERENTS ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ
- MANUAL D'INSTAL·LACIÓ
- MANUAL D'USUARI
- MANUAL DE MANTENIMENT
- PROTOCOL DE PROVES PELS MÒDULS DE RENTAT
- PLA DE MANTENIMENT ADAPTAT PELS MÒDULS DE RENTAT OBJECTE D'AQUEST ENCÀRREC.
- ANNEX FOTOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA
- ACTUALITZACIÓ DE TAULES EXCEL D'FMBDE CABLEJAT, XARXA DE DADES, SISTEMA SIVICE,
TELECOMANDAMENT, TAULES DE PARXEO I TAULA DE ITI, ETC...
- LEGALITZACIONS ELÈCTRIQUES.

2,000

P.A. A JUSTIFICAR PER EXECUCIÓ D'ASSAIGS DE QUALSEVOL TIPUS I SOBRE QUALSEVOL MATERIAL D'OBRA
DE NOVA EXECUCIÓ I PEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA. A DEFINIR PER LA DO I FMB.

E2R65039

M3

20

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER A LA CONFECCIÓ DE LA LEGALITZACIÓ ADMINISTRATIVA I
TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ EXECUTADA D'ACORD AMB EL REBT, INCLOENT
ELABORACIÓ DE PROJECTE CLASE C, ALTA DAVANT LA OGE, INSPECCIÓ ECA, ACOMPANYAMENTS, VISATS I
TAXES CORRESPONENTS. TOT SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I LA NORMATIVA
VIGENT APLICABLE I FINS A LA POSADA EN MARXA. S'INCLOU EL LLIURAMENT A FMB I LA DO DE TOTA LA
DOCUMENTACIÓ GENERADA QUE SERÀ COM A MÍNIM:
- COPIA VISADA DEL PROJECTE ELÈCTRIC.
- DOCUMENT ACREDITATIU ALTA DE LA INSTAL·LACIÓ.
- DECLARACIÓ RESPONSABLE.
- CERTIFICAT DE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.
- CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I FINAL D'OBRA.
- ACTA DE INSPECCIÓ INICIAL AMB QUALIFICACIÓ FAVORABLE PER PART DE L'ORGANISME DE CONTROL.
AMIDAMENT DIRECTE

P.A. A JUSTIFICAR PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT EXISTENTS DURANT LES FEINES.

TOTAL AMIDAMENT
3

PA

2,000

UA

PA

XPA10001

PRESUPUESTO F.19650.9 - ZA-TDR
ALTRES

AMIDAMENT DIRECTE
2

5

Pàg.:

Fórmula

MODUL 1

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

1

OBRA
CAPÍTULO

AMIDAMENTS

19

136,800

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O
A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 15 KM, AMB CAMIÓ DE 7 T,
CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

MÒDULS RENTAT

2,000

24,000

48,000 C#*D#*E#*F#

2

RAILS MÒDUL RENTAT

440,000

0,010

4,400 C#*D#*E#*F#

3

RAILS POTÈNCIA

440,000

0,010

4,400 C#*D#*E#*F#

4

RASES SANEJAMENT

1,000

15,000

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

5

RESTES DE MATERIAL METÀL·LIC

6

RESTES DE PLÀSTIC I EMBALATGES

7

VARIS

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

E2RA2460

M3

Num. Text
1

MÒDULS RENTAT

2

21

136,800

DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT AMB BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS AMB UNA DENSITAT
SUPERIOR A 1,45 T/M3
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

24,000

48,000 C#*D#*E#*F#

RAILS MÒDUL RENTAT

440,000

0,010

4,400 C#*D#*E#*F#

3

RAILS POTÈNCIA

440,000

0,010

4,400 C#*D#*E#*F#

4

RASES SANEJAMENT

1,000

15,000

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

5

RESTES DE MATERIAL METÀL·LIC

6

RESTES DE PLÀSTIC I EMBALATGES

7

VARIS

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

136,800

EUR

Data: Febrer / 2021
INDEX GENERAL
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Pàg.:

Obra

01

Presupuesto F.19650.9 - ZA-TDR

Capítulo

01

DESMUNTATGES, TRASLLATS I TREBALLS PREVIS

Título 3

01

TREBALLS PREVIS

1 WA0002

2 GA010021

3 IO02113S

4 WES1113

U

U

U

U

ESTUDI I REPLANTEIG TOPOGRÀFIC PREVI I FINAL SOBRE
PAVIMENTS, ESTRUCTURES I TANCAMENTS VERTICALS DEL
TÚNEL DE RENTAT, AMB DETERMINACIÓ DE NIVELLS,
ALINEACIONS I REFERÈNCIES BASES DELS REPLANTEJOS,
REALITZAT PER TÈCNICS ESPECIALISTES AIXÍ COM DEFINICIÓ
DE COTES, NIVELLS, DISTÀNCIES, I QUALSEVOL ASPECTE
NECESSARI PEL CORRECTE ESTABLIMENT D'ESTRUCTURES
ELEVADES ANIVELLADES I PENDENTS PER A DISPOSAR PER A
LA EVACUACIÓ DE LES AIGUES, I MARCAT D'ARQUETES I
SUMIDEROS. ES MANTINDRAN EN TOT MOMENT ELS CENTRES
D'EIX DE CARRIL. LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
GENERADA A LA DO I FMB FORMAT CAD INCLOENT INFORME
FINAL DETALLANT ELS PUNTS MARCATS A CAMP FIXATS COM A
CRITICS.
(P - 44)

1.250,00

TRASLLAT PROVISIONAL I RETORN AL SEU LLOC ORIGINAL UN
COP ACABADES LES OBRES AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS FINS A UNA ALÇADA DE 5M COM A MÀXIM DE
MOBILIARI FORMAT PER ARMARIS, TANQUES MÒVILS, CUBELLS,
DIPÒSITS, PERXA I SUPORTACIÓ ASSOCIADA, I ALTRES
ELEMENTS EXISTENTS EN EL TÚNEL DE RENTAT. INCLOU
TRANSPORT DE L'ELEMENT A MAGATZEM, ABOCADOR O
DEPENDÈNCIA HABILITADA A DETERMINAR PER FMB I DO I
PLUSOS PER LA SEVA PROTECCIÓ AMB EMBALATGES SI CAL I
L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. (P
- 12)

392,83

IMPLANTACIÓ D'OBRA, PROTECCIÓ I RETIRADA D'ELEMENTS
EXISTENTS EN L'ÀMBIT D'AFECTACIÓ DELS TREBALLS, A
EXECUTAR PER PART DE PEONATGE ESPECIALITZAT DE LA
CONTRACTA SOTA INDICACIÓ DE FMB, INCLOENT APILAMENT
EN OBRA, PROTECCIONS I EMBALATGES PROVISIONALS,
NETEJA I RESTITUCIÓ FINAL A DEFINIR PER FMB. A INCLOURE
PARTIDA ALÇADA DE VALORACIÓ DIRECTA CONSISTENT EN:
1. VISITA CONJUNTA FMB, CONTRACTA, DIRECCIÓ D'OBRA I
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LES
INSTAL·LACIONS AFECTADES PER LES OBRES.
2. DERIVACIÓ O ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS,
INCLOENT P.P. MATERIAL, MÀ D'OBRA, MITJANS AUXILIARS,
EINES, RETIRADA DE RUNES I MANIPULACIÓ PER PERSONAL
ACREDITAT. INCLÒS CONDEMNA DE ELEMENTS EN QGBT,
TREBALLS DE RETIRADA DE TENSIÓ EN CATENÀRIA AMB
PÈRTIQGUES, ETC.
3. IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT NECESSÀRIES
PER ALS TREBALLADORS, INSTAL·LACIONS I EQUIPS D'OBRA,
AIXÍ COM DELIMITACIÓ DE LA ZONA AFECTADA I PROHIBICIÓ
D'ACCÉS A PERSONAL NO AUTORITZAT, INCLOENT
SENYALITZACIONS, TANCA, I QUALSEVOL ELEMENT NECESSARI
A AQUEST EFECTE. AMB P.P. DE
MANTENIMENT I / O SUBSTITUCIÓ DURANT EL TRANSCURS DE
LES OBRES.
4. NETEJA GENERAL D'ESPAI AFECTAT PREVI COMENÇAMENT
DELS TREBALLS, AIXÍ COM ESTABLIMENT DE ZONES D'APLECS,
ESPAIS DE TREBALL, I MARCAT D'ACCESSOS I PROCEDIMENTS.
(P - 15)

8.500,00

REPLANTEIG
TOPOGRÀFIC
DE
CENTRES
D'EIXOS
D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I DE RAIL PER A TRANSLACIÓ DE
MÒDUL DE RENTAT, AMB MARCAT DE PUNTS D'INICI, FI I PUNTS
INTERMEDIS, JUNTAMENT AMB COTES DE NIVELL SEGONS LA
NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA A ADOPTAR. ES MANTINDRAN
EN TOT MOMENT ELS CENTRES D'EIXOS DE RAIL RESPECTE

1.800,00

1,000

1

PRESSUPOST

1.250,00

Título 3

11.942,83

01

Presupuesto F.19650.9 - ZA-TDR

Capítulo

01

DESMUNTATGES, TRASLLATS I TREBALLS PREVIS

Título 3

02

OBRA CIVIL

392,83

M

8.500,00

TOTAL

Título 3

1.800,00

EUR

DESMUNTATGE I RETIRADA DE RAIL METÀL·LIC TIPUS S14 PER
TRANSLACIÓ DE MÒDULS DE RENTAT EXISTENTS, DE
QUALSEVOL TIPUS I MATERIAL, ANCORATS A PAVIMENT DE
FORMIGÓ AMB QUALSEVOL SISTEMA, AMB MITJANS MANUALS
O MECÀNICS. INCLOU SELECCIÓ DEL RESIDU, CÀRREGA
MANUAL O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE, DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS O ESPECIALS. INCLOSOS TOTS ELS MITJANS
NECESSARIS PEL DESMUNTATGES I RETIRADA SEGONS
INDICACIONS DE LA DO I FMB. INCLOU EL DESMUNTATGE I
RETIRADA DELS ELEMENTS, FERRATGES, FIXOS, TRAVADORS,
ETC... AIXÍ COM EL REPICAT DELS SUPORTS ELEVADORS DE
FORMIGÓ EXISTENTS, QUE SIGUIN NECESSARIS PER DEIXAR
EL PAVIMENT PREPARAT PER LA EXECUCIÓ DE LA NOVA
SOLERA, SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I FMB. INCLOU
L'ACONDICIONAMENT I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A
NIVELL D'OBRA PER A PODER REBRE SENSE CAP
INCONVENIENT EL MUNTATGE DE LA FUTURA ESTRUCTURA DE
FORMIGÓ, PERFILS METÀL·LICS I REIXAT PRFV. INCLOU
PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI
NOCTURN I REDUÏT.
(P - 9)

6,66

480,000

01.01.02
01
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Capítulo

01

DESMUNTATGES, TRASLLATS I TREBALLS PREVIS

Título 3

03

INSTAL·LACIONS NO FERROVIARIES

U

3.196,80

3.196,80

Obra

1 GA010008
1,000

01.01.01

Obra

1 GA010000

1,000

2

DELS EXISTENTS, AIXÍ COM LA LONGITUD DELS RAILS A
IMPLANTAR RESPECTE DELS EXISTENTS.
S'INCLOURÀ VISITA AMB TOPÒGRAF, LLIURAMENT DE PLÀNOLS
EN FORMAT CAD ON ES REFLECTEIXIN ELS PUNTS MARCATS
EN CAMP, I INFORME FINAL DETALLAT DE PUNTS CRÍTICS
FIXATS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 45)
TOTAL

1,000

Pàg.:

DESMUNTATGE I TRASLLAT A ABOCADOR DE MÒDUL DE
RENTAT FERROVIARI FORMAT PER ESTRUCTURA, RODES I
SISTEMA DE TRANSLACIÓ, EQUIPS ESPECÍFICS DE RENTAT
COM RODETS, DIPÒSITS, COMPRESSORS, ELEMENTS D'AIGUA I
ELECTRICITAT, SITUATS A LES VIES DE TRANSLACIÓ A NIVELL
DE PAVIMENT DEL TUNEL DE RENTAT, AMB MITJANS MANUALS
O MECÀNICS. INCLOU PERSONAL QUALIFICATPER A LA
RETIRADA DEL MÒDUL DE RENTAT, TOTA LA MAQUINÀRIA

3.551,84

2,000

7.103,68

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB
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PRESSUPOST

Pàg.:

3

REQUERIDA PER A L'EXECUCIÓ DE LES FEINES, TOTS ELS
MATERIALS I MÀQUINES EINA NECESSÀRIES PER A PODER
DESCONNECTAR
LES
INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES,
COMUNICACIONS, D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AIXÍ COM
DESMUNTAR I RETIRAR ELS MÒDULS DE RENTAT DE LA SEVA
POSICIÓ ACTUAL I EL SANEJAMENT DE LA ZONA PER DONAR-LI
ACABAT (TAPAT DE FORATS EXISTENTS, RETIRADA
DE'ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ , ETC). TOT SEGONS
INDICACIONS D'FMB I LA DO. INCLOU LA RETIRADA DEL RAIL
ELECTRIFICAT D'ALIMENTACIÓ DELS MÒDULS AL LLARG DE
TOTA LA LONGITUD DEL TUNEL AMB MANTENIMENT DELS
SUPORTS D'ACER EXISTENTS. INCLOU SELECCIÓ DEL RESIDU,
CÀRREGA MANUAL O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ
CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE, DE RESIDUS
BARREJATS NO ESPECIALS O ESPECIALS. INCLOSOS TOTS ELS
MITJANS NECESSARIS PEL DESMUNTATGES EN QUALSEVOL
ALTURA I LA INSTAL·LACIÓ DE BASTIDES ESPECIALS DE
REPARTICIÓ DE PES ALLÀ ON HO INDIQUI LA DO I FMB. INCLOU
EL DESMUNTATGE I RETIRADA DEL POSSIBLE CABLEJAT I
CANALITZACIONS IMPLÍCITES A L'EQUIP AIXÍ COM TOTS ELS
POSSIBLES ELEMENTS O EQUIPS ASSOCIATS QUE ES TROBIN.
INCLOU L'ACONDICIONAMENT I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE
A NIVELL D'OBRA PER A PODER REBRE SENSE CAP
INCONVENIENT EL MUNTATGE DE LA FUTURA PASSERA
ELEVADA. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. (P - 11)
2 GA010007

3 GA010042

M

U

PRESSUPOST
TOTAL

Título 3

13,06

PREVI
COMENÇAMENT
DELS
TREBALLS,
REVISIÓ
D'INSTAL·LACIONS PER VERIFICAR ESTAT I POSSIBLE
AFECTACIÓ DELS TREBALLS A EXECUTAR.
- INSTAL·LACIO ELÈCTRICA
- INSTAL·LACIÓ PCI
- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA AP I BP
- INSTAL·LACIO COMUNICACIONS I SEGURETAT
- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
A REALITZAR PER PERSONAL QUALIFICAT I SOTA SUPERVISIÓ
DE L'FMB. ES TINDRÀ EN COMPTE POSSIBLES VARIACIONS EN
ELS TRAÇATS DE LES CONDUCCIONS, INCLOENT-SE POSSIBLE
PRESA DE DADES TOPOGRÀFICS, REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS
EN ALÇADA AMB OCUPACIÓ DE MITJANS AUXILIARS TIPUS
BASTIDA MODULAR O SIMILAR, AIXÍ COM POSSIBLE
NECESSITAT DE TREBALLS DE DESCOBRIMENT DE LES
MATEIXES AMB GESTIÓ DE RESIDUS DERIVATS I NETEJA FINAL
DE L' ESPAI. (P - 13)

1.200,00

288,000

01
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02

ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL

Título 3

01

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

M3

3.761,28

Título 3

FORMACIÓ DE BLOCS/DAUS DE FORMIGÓ ARMAT DE
RECRESCUT D'ANIVELLACIÓ PER SUPORTACIÓ DE RAIL DE
TRANSLACIÓ DE MÒDULS DE RENTAT CADA 50 CM AL LLARG
DELS DOS COSTATS DE VIA. UNITATS DIMENSIONADES PER A
UNA SOBRECÀRREGA (ÚS + PERMANENTS) DE 4 A 5 KN / M2,
DIMENSIONS D'ÀRID DE 20MM I ARMADURA AP500 T EN MALLES
ELECTROSOLDADES DE 6 I 6 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0,087
M3 AMB EMBEGUT A PAVIMENT AMB RESINES EPOXÍDIQUES I
FORMIGÓ PER A ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS,
HA-25 / P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DE L'ÀRID 20 MM, COL·LOCAT AMB CUBILOT.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 4)

86,00

28,800

01.02.01

2.476,80

2.476,80

Obra

01
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Capítulo

02

ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL

Título 3

02

ESTRUCTURA METÀL·LICA

1 EMFG5211

M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARRIL FERROVIARI
PER MÒDUL DE RENTAT TIPUS S14
DE GANTREX O
EQUIVALENT SEGONS NORMATIVA EUROPEA EN 13.674-4 EN
BARRES DE 10 METRES LONGITUDINALS, I UNA RESISTÈNCIA A
TRACCIÓ IGUAL O SUPERIOR A 680 N / MM2, AMB CALCES
ANTIDESCARRILAMIENTOS A LA FIN DELS MATEIXOS.
INCLOENT SOLDADURA DE BARRES ENTRE ELLES, EQUIP
TOPOGRÀFIC DE REPLANTEIG I VERIFICACIÓ D'ALINEACIONS I
NIVELLS DURANT EL TRANSCURS DE L'EXECUCIÓ, P.P. DE
MITJANS AUXILIARS, EINES, NETEJA GENERAL A LA
FINALITZACIÓ, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT
A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O
COL·LECTIVA.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 6)

96,23

480,000

46.190,40

2 EMGF2111

U

COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE SUPORT DE RAILS A INTEREIX
600MM, I SUBMINISTRADES A OBRA. INCLOSA COL·LOCACIÓ
D'ELEMENTS DEFINITS SEGONS SISTEMA GANTREX® PER RAIL

46,80

960,000

44.928,00

1.200,00

EUR

4

12.064,96

Capítulo

TOTAL

1,000

01.01.03

Obra

1 EDGF21S11

DESMUNTATGE, DESCONNEXIÓ, RETIRADA I POSTERIOR
MUNTATGE A NOVA UBICACIÓ DE CONJUNT O BATERIA
D'INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES,
MECÀNIQUES,
HIDRÀULIQUES, DE COMUNICACIONS, INCEIDS ETC. SOBRE
PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL EXISTENT EN ZONA DE
TUNEL DE RENTAT AFECTATS PER LES ACTUACIONS D'OIBRA
CIVIL I SISTEMA DE RENTAT A EXECUTAR. QUALSEVOL
ELEMENT DE QUALSEVOL TIPUS DE CABLEJAT, CAIXES DE
DERIVACIÓ I CANALITZACIONS (TUB RIGIDS, FLEXIBLES I/O
SAFATES DE QUALSEVOL TIPUS I TAMANY) ASSOCIADES
EXISTENTS A LES PARETS I FOSSARS LONGITUDINALS DEL
TUNEL DE RENTAT, AFECTATS PER LA NOVA INSTAL·LACIÓ I/O
OBRA, AMB OBJECTE DE NETEJAR COMPLETAMENT LES
PARETS LONGITUDINALS I PREPARAR-LES PER A REBRE LA
FUTURA OBRA. TOT SEGONS INDICACIONS D'FMB I DO.
S'INCLOU CAS QUE SIGUI NECESSARI EL TRASLLAT
PROVISIONAL D'AQUELLES INSTAL·LACIONS QUE NO ES
PUGUIN ELIMINAR I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA REUBICACIÓ I SUBJECCIÓ POSTERIOR COM
CABLEJAT, CANALITZACIÓ, SUPORTS, ETC. EN HORARI
NOCTURN I REDUÏT. COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES D'FMB. (P - 10)

Pàg.:

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

PRESSUPOST

Pàg.:

5

S14 AMB CLIP BG10, SENSE PAD, CHAIRPLATE 170X110X12 MM
AMB 2UD PERFORACIONS DIÀMETRE 17MM, 2UD PERNS M16
D'ACER INOXIDABLE QUALITAT 4.6 LONGITUD TOTAL 200 MM
EMBOTITS AL MENYS 150MM, MORTER FLUID SENSE
RETRACCIÓ GANTREX® 035, RESINA PER ANCORATGES
GANTREX® CHEMICAL S40, INCLOENT A MÉS REALITZACIÓ DE
PERFORACIONS, ABOCAMENT DE BEURADA I ENCOFRAT DE
RECRESCUTS ENTRE [3 - 10 CM]. PARELL D'ESTRENYI MÀXIM
70NM. PER ANCORATGES DE PERNS AMB RECRESCUTS ENTRE
[7 - 10 CM].
S'INCLOU OCUPACIÓ DE MORTER EPOXY GANTREX® EPG 2.1.
S'INCLOU P / P DE MITJANS AUXILIARS, EINES, NETEJA A LA
FINALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ, EQUIP TOPOGRÀFIC DE
REPLANTEIG I VERIFICACIÓ D'ALINEACIONS I NIVELLS DURANT
L'EXECUCIÓ, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A
ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O
COL·LECTIVA.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 7)
3 G4435112

TOTAL

KG

Título 3

Subministrament d'acero S275JR según UNE-EN 10025-2, paer
bigues formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura (P - 8)

01

Presupuesto F.19650.9 - ZA-TDR

02

ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL

Título 3

03

PAVIMENTS

Título 3

TOTAL

1,78

1.032,000

M2

1.836,96

M2

Título 3

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENT DE REIXETA
ELECTROSOLDADA ANTILLISCANT DE 34X38 MM DE PAS DE
MALLA, ACABAT PRFV, DE 30X3 MM, SEPARADES 34 MM ENTRE
SI, DE 5 MM DE COSTAT, SEPARATS 38 MM ENTRE SI, FIXAT
AMB PECES DE SUBJECCIÓ INCLOSES.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 27)
01.02.03

90,00

897,600

Obra

01

Presupuesto F.19650.9 - ZA-TDR

Capítulo

02

ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL

Título 3

04

REVESTIMENTS I ACABATS

EUR

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE
PROTECCIÓ ANTICORROSIVA AMB GRAU DE DURABILITAT H,
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IM1/2/3, SEGONS UNE-EN ISO
12944, FORMAT PER 3 CAPES, CAPA D'IMPRIMACIÓ DE 175 μM,
CAPA INTERMÈDIA DE 175 μM, I CAPA D'ACABAT DE 150 μM,
AMB UN GRUIX TOTAL DE PROTECCIÓ DE 500 μM, APLICAT DE
FORMA MANUAL.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 3)

37,36

200,000

6

7.472,00

7.472,00

Obra

01

Presupuesto F.19650.9 - ZA-TDR

Capítulo

03

INSTAL·LACIONS

Título 3

01

TÚNEL DE RENTAT

1 TR00001

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL PER
TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL A SISTEMES MÒBILS,
ENTRE QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT I
MÒDULS DE RENTAT FERROVIARI. SISTEMA FORMAT PER
CARRILS DE LA MARCA VAHLE AMB SISTEMA DE SEGUIMENT K1
TRACK, PER ENTORNS D'ALTA OPERATIVITAT I AMBIENTS
CORROSSIUS, FABRICATS DE PVC I ACER INOXIDABLE.
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ
SOBRE ESTRUCTURES D'ACER EXISTENTS I P.P. DE MITJANS
AUXILIARS, EINES, TREBALLS D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE
MATERIAL SOBRANT, NETEJA, TRANSPORT A ABOCADOR I
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIUS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 28)

34,09

288,000

9.817,92

2 TR00002

M

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT MITJANÇANT
L'ÚS DE CABLE PLA LLIURE DE HALÒGENS AMB AÏLLAMENT DE
HEPR ATÒXIC, DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6 / 1KV, PER A
ALIMENTACIÓ DE POTÈNCIA, I MÀNEGA MULTIFILAR LLIURE
D'HALÒGENS, DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6 / 1KV, I 1MM2 DE
SECCIÓ MÍNIMA, PER COMUNICACIÓ.
- CABLEJAT; TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS) CONFORME
NORMATIVA CPR.
- ALIMENTACIÓ DE POTÈNCIA EN COLOR NEGRE I
CONDUCTORS EN DISPOSICIÓ PARAL·LELA.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ
SOBRE RAILS, I P.P. DE MITJANS AUXILIARS, EINES, TREBALLS
D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA,
TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
I / O COL·LECTIUS.

46,85

288,000

13.492,80

80.784,00

80.784,00

Pàg.:

01.02.04

92.955,36

Capítulo

TOTAL

1 E8B75C35

01.02.02

Obra

1 PA4RF2222

PRESSUPOST

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

PRESSUPOST

Pàg.:
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S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 29)
3 TR00003

4 TR00004

M

M

PRESSUPOST
5 EGG4U35K

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT FÍSIC PER A
LA COMUNICACIÓ ENTRE MÒDULS DE RENTAT I QUADRE
GENERAL DE PROTECCIONS QUE PERMETI L'ENCLAVAMENT
FÍSIC EN CAS D'EMERGÈNCIA.
EL CABLEJAT A INSTAL·LAR INCORPORARÀ CONNEXIÓ
MODBUS PER A LA TRANSMISSIÓ DE DADES QUE NO
INTERVINGUIN EN LA SEGURETAT DE L'EQUIP NI EN LA PRÒPIA
DINÀMICA DE L'CICLE DE RENTAT.
EL CABLE SERÀ EXTENSIBLE I ES DESPLAÇARÀ PER CARRIL
ADEQUAT SEGUINT EL MOVIMENT DE LA LLIÇÓ AL LLARG DE
TÚNEL DE RENTAT, PER LA QUAL COSA S'ELIMINARÀ EL RISC
DE MAL FUNCIONAMENT PER INTERFERÈNCIES EN UNA ZONA
ON HI HAGI NOMBROSOS CANALS DE COMUNICACIÓ SENSE
FILS I ALTRES MITJANS POTENCIALS D'INTERFERÈNCIA.
MÒDUL DE COMUNICACIÓ MODBUS RTU (RS485 HD).
EL CABLE MODBUS SERÀ APTE PER A CONNEXIÓ ETHERNET
FUTURA I APTE PER A MOVIMENT (CABLE FLEXIBLE, AFUMEX I
ESPECIAL PER A CARRIL MÒBIL).
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ
SOBRE RAILS, I P.P. DE MITJANS AUXILIARS, EINES, TREBALLS
D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA,
TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
I / O COL·LECTIUS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 30)

8,90

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA DE
REIXA GALVANITZADA TIPUS REJIBAND O SIMILAR DE 300X60
MM I 100X60MM, PER A PAS DE CABLEJAT DE DE ALIMENTACIÓ I
CONTROL DEL MÒDUL DE RENTAT, DES QUADRE
D'ALIMENTACIÓ FINS AL CARRIL DESPLEGABLE DE LA VIA.
INCLOU P / P D'ACCESSORIS, PLAQUES DE SENYALITZACIÓ
UNEX, SEPARADORS I CABLEJAT DE COURE NU DE 16MM2 PER
A LA CONNEXIÓ DE LA XARXA DE TERRA, AIXÍ COM ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ I MITJANS AUXILIARS PER A TREBALLS EN
ALÇADA, I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ
SOBRE RAILS, I P.P. DE MITJANS AUXILIARS, EINES, TREBALLS
D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA,
TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
I / O COL·LECTIUS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 31)

38,00

300,000

U

2.670,00

Pàg.:
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'AUTOTRANSFORMADOR
GENERADOR DE NEUTRE ARTIFICIAL, TIPUS SEC TRIFÀSIC, DE
POTÈNCIA 80 KVA I ENVOLUPANT EN CAIXA METÀL·LICA IP-65
TRIPICALITZAT AMB BERNÍS ANTI-FLASH PER PROTECCIÓ
CONTRA
AMBIENTS
CORROSIUS.
CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES:
Potencia 80 kVA
T.Entrada 400 V
T.Salida 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Grupo de conexión ZN0
Envolvente Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2)
Grado de protección IP-65 / IK-10
Refrigeración ANAN
Temperatura ambiente 45 °C
Incremento de temperatura Clase H
Aislantes Clase H - 180 ºC
Bobinado Clase HC - 220 °C
Tensión de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)
Normas IEC/EN/UNE-EN 60076, CE
Incluye
Silent-blocks, PROTECCIONES EN PRIMARIO Y
SECUNDARIO, SISTEMA ANTI CONDENSACIÓN.

8

5.819,10

1,000

5.819,10

2.875,00

1,000

2.875,00

S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 5)
6 TR00005

84,000

3.192,00

EUR

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE GENERAL DE
PROTECCIONS AMB SISTEMA DE CONTROL INTEGRAT PER
ALIMENTACIÓ D'INSTAL·LACIONS INDEPENDENTS DEL TÚNEL
DE RENTAT DEL TALLER ZAL. (CARACTERÍSTIQUES SIMILARS A
TÚNEL DE RENTAT SANT GENÍS).
L'ALIMENTACIÓ ES REALITZA DES DE QUADRE GENERAL QGBT
EXISTENT EN EL TALLER.
EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS ESTARÀ COMPOST
PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC
ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN PARET AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O
SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD
AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA: MARCA
SCHNEIDER ELECTRIC, 4P, TALL OMNIPOLAR DE 160A.
- DISPOSITIUS PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL
PER A CADA UN DELS CIRCUITS. DIMENSIONAT SEGONS
NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL PER INTEGRACIÓ D'UN ÚNIC
SISTEMA DE CONTROL I OPERACIÓ DELS ELEMENTS DE
RENTAT FERROVIARI DEL TALLER.
- EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR
D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTES:
- CONNEXIÓ A SORTIDA DE AUTOTRANSFORMADOR
GENERADOR DE NEUTRE PER DISPOSAR DE 3F+N
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES

EUR

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

Adequació del Túnel de rentat del taller ZAL de l´FMB

PRESSUPOST

Pàg.:

9

PRESSUPOST

REDUÏDES.
(P - 32)
7 TR00006

8 TR00007

U

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ QUADRE GENERAL DE
RENTAT FERROVIARI AMB SISTEMA DE CONTROL INTEGRAT
PER L'ALIMENTACIÓ I OPERACIÓ DELS MÒDULS DE RENTAT I
ALTRES INSTAL·LACIONS INDEPENDENTS DE RENTAT COM
ALTA
PRESSIÓ,
DEPURADORA,
ACS/GRAFITIS
(CARACTERÍSTIQUES SIMILARS A TÚNEL DE RENTAT SANT
GENÍS).
EL QUADRE GENERAL DE RENTAT FERROVIARI ESTARÀ
COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL METÀL·LIC D'ACER
INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ EN PARET AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD
AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A
MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I ELEMENTS INTERNS: MARCA
SCHNEIDER ELECTRIC. MANIOBRA A 24 VDC. DIMENSIONAT
SEGONS NECESSITATS.
- SENSORS I SEGURETAT: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC AMB
GRAU IP DE PROTECCIÓ ADEQUAT. MANIOBRA A 24 VDC.
- BOTONERES: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. MANIOBRA A 24
VDC.
- POLSADORS I INDICADORS LLUMINOSOS PER ENCÈS /
APAGAT MANUAL D'EQUIPS: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC.
- PLC: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, SÈRIE M241 O
SUPERIOR, ALIMENTAT A 230 V I MANIOBRA MITJANÇANT
RELÉS. RELÉ DE PROTECCIÓ PER A CADA MANIOBRA
SOMACHINE 4.1 (que sigui recomanable o software vàlid similar).
- MÒDUL DE SEGURETAT: MARCA PILAZ AMB CERTIFICAT DE
SEGURETAT, ENCLAVAMENT I DOBLE SEGURETAT PER A
SISTEMA D'EMERGÈNCIA I CATENÀRIA DE MANERA INDIVIDUAL I
REARMAMENT SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- MÒDUL ARRENCADORS MOTOR: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC DE LA SÈRIE ALTIVAR (VARIADOR DE FREQÜÈNCIA).
MANIOBRA A 24 VDC I COMUNICACIÓ VIA MODBUS AMB PLC.
- PANTALLA TÀCTIL H.M.I .: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC DE
LA SÈRIE STO, DE FÀCIL SUBSTITUCIÓ, MANIOBRA A 24 V. DC,
COLOR, CONNEXIÓ REMOTA PER IP I COMUNICACIÓ AMB PLC
VIA ETHERNET.
- TOTS ELS ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS
PER LA INTEGRACIÓ DELS EQUIPS DEL SISTEMA DE RENTAT EN
EL SOFTWARE DE GESTIÓ DEL TÚNE LDE RENTAT.
CONSIDERACIONS;
- S'INCLOU LLIURAMENT DE PROGRAMARI SOMACHINE 4.1
( recomanable o software vàlid similar) SENSE BLOQUEIG DE CONTR.
- EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR
D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTES:
- L'ALIMENTACIÓ DE L'SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU
SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 33)

8.250,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE
PROTECCIONS, GESTIÓ I CONTROL DEL SISTEMA DE RENTAT
PER AIGUA CALENTA. (SIMILAR A QUADRE TALLER SANT GENÍS)
EL QUADRE ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC
ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN PARET AMB

2.650,00

1,000

1,000

EUR
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GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O
SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD
AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A
MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
DISPOSITIUS
DE
PROTECCIÓ
MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS
COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DIMENSIONATS SEGONS
NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA
INTEGRACIÓ DELS EQUIPS DE GESTIÓ DE ACS AL SISTEMA
GENERAL DE CONTROL DE RENTAT FERROVIARI
- EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR
D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTA:
- L'ALIMENTACIÓ DE L'SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU
SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 34)

8.250,00

2.650,00

Pàg.:

9 TR00008

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALFADOR INSTANTANI
(SIMILAR TÚNEL DE BOIXERES) AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA NOMINAL: 24KW.
- ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400 V.
- CABAL: 17 L / MIN.
S'INCLOU:
- TERMÒSTAT DIGITAL DE SUPERFÍCIE AMB SONDA PTC,
MODEL FN-48 O SIMILAR, TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT.
- INTERCONNEXIÓ AMB SUBQUADRE DE PROTECCIÓ
MITJANÇANT CANONADA DE POLIETILÈ (P.E.H.D.) I MÀNEGA DE
SECCIÓ ADEQUADA, MATERIAL AUXILIAR D'INSTAL·LACIÓ,
ACCESSORIS I FIXACIONS PER A DEIXAR L'EQUIP TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT I EN FUNCIONAMENT.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 35)

750,00

2,000

1.500,00

10 TR00009

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE
PROTECCIONS, GESTIÓ I CONTROL DE SISTEMA COMPLERT DE
DEPURADORA I OSMOSIS INVERSA. (SIMILAR A QUADRE
TALLER SANT GENÍS)
EL QUADRE ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC
ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN PARET AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O
SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD
AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A
MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
DISPOSITIUS
DE
PROTECCIÓ
MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS
COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DIMENSIONATS SEGONS

4.500,00

1,000

4.500,00

EUR
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NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA
INTEGRACIÓ DELS EQUIPS PLANTA DEPURADORA I PLANTA
D'OSMOSIS AL SISTEMA GENERAL DE CONTROL DE RENTAT
FERROVIARI
- EL QUADRE HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE
PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTA:
- L'ALIMENTACIÓ DEL SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU
SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 36)
11 TR00010

12 TR34111

U

U

Pàg.:

12

DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
DISPOSITIUS
DE
PROTECCIÓ
MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS
COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DIMENSIONATS SEGONS
NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA
INTEGRACIÓ DELS EQUIPS DE GESTIÓ DE ACS AL SISTEMA
GENERAL DE CONTROL DE RENTAT FERROVIARI
- EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR
D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTA:
- L'ALIMENTACIÓ DE L'SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL
NOU SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE
PROTECCIONS, GESTIÓ I CONTROL DE SISTEMA D'ALTA
PRESSIÓ PER ALIMENTAR ELEMENTS DE LA XARXA D'ALTA
PRESSIÓ DEL TÚNEL DE RENTAT. (SIMILAR A QUADRE TALLER
SANT GENÍS)
EL QUADRE ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC
ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN PARET AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O
SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD
AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A
MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
DISPOSITIUS
DE
PROTECCIÓ
MAGNETOTÈRMICA-DIFERENCIAL PER A CADA UN DELS
COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DIMENSIONATS SEGONS
NECESSITATS.
- ELEMENTS DE CONTROL I MANIOBRA NECESSARIS PER LA
INTEGRACIÓ DELS EQUIPS D'ALTA PRESSIÓ AL SISTEMA
GENERAL DE CONTROL DE RENTAT FERROVIARI
- EL QUADRE HA DE DISPOSAR D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE
PER A FUTURES AMPLIACIONS.
NOTA:
- L'ALIMENTACIÓ DEL SUBQUADRE ES REALITZA DES DEL NOU
SUBQUADRE DE PROTECCIONS GENERAL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 37)

3.750,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE GESTIÓ I
CONTROL DE RENTAT DE GRAFITIS (SIMILAR A SISTEMA EN
TALLER SANT GENÍS), FORMAT PELS ELEMENTS:

8.150,00

1,000

(2) INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA GLOBAL DE SISTEMA DE RENTAT
DE GRAFITIS COMPOSTA PER:
- EQUIP DE BOMBEIG DIRECTE PER AIGUA DE GRAFITIS,
AMB BOMBA SUBMERGIBLE EN ARQUETA DE BOMBEIG AMB
SENSOR DE NIVELL, PER EMMAGATZEMATGE D'AIGUA DE
GRAFITIS A DIPÒSITS DE GRAFITIS, AMB PRESSIÓ I CABAL
NECESSARI SEGONS LA CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA
- CONJUNT DE 5 DIPÒSITS PER EMMAGATZEMATGE D'AIGUA
DE GRAFITIS NO APROFITABLES, AMB SENSORS DE NIVELL,
ESTRUCTURES DE SUPORTACIÓ, ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I
CONTROL.
- CONJUNT DE CANONADES DE DIÀMETRE NECESSARI
SEGONS CONFUIGURACIÓ DEL SISTEMA, FINS A 100 M, DE
MATERIAL PLÀSTIC TIPUS PEHD, AMB ACCESSORIS, SUPORTS I
PETIT MATERIAL, DES DE ARQUETA DE BOMBEIG FINS A
DIPÒSITS, D'INSTAL·LACIO SUPERFICIAL.

3.750,00

TOT SEGONS ESTÀNDARDS D'INSTAL·LACIÓ DE L'FMB I
INDICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 39)
13 TR41000

1,000

8.150,00

(1) QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIONS, GESTIÓ I CONTROL
DEL SISTEMA DE RENTAT DE GRAFITIS COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC
ABS DE DOBLE AÏLLAMENT PER A INSTAL·LACIÓ EN PARET AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP55 O SUPERIOR (MARCA SCHNEIDER O
SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS),
D'ACORD AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER
A MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC.
EUR

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT ELÈCTRIC NECESSARI PER LA
INTERCONNEXIÓ DE POTÈNCIA I SENYAL DEL NOU SISTEMA DE
GESTIÓ I CONTROL DE RENTAT FERROVIARI DEL TALLER DE
ZAL, MITJANÇANT MÀNEGA MULTIFILAR O CABLEJAT UNIFILAR,
LLIURE D'HALÒGENS RZ1-K (AS), DE SECCIÓ SEGONS
CÀRREGUES A ALIMENTAR, DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6 / 1KV, I
SUPORTS SEGONS NORMATIVA VIGENT. CABLEJAT PER
SUBSTITUIR O AMPLIAR PER A TOTS ELS COMPONENTS DELS
DEL SISTEMA DE POTÈNCIA I SENYAL DEL TÚNEL DE RENTAT
CONFORME NORMATIVA CPR. S'INCLOU EL CABLEJAT PER
INTERCONNEXIÓ DELS DIFERENTS QUADRES ELÈCTRICS DEL
SISTEMA DE RENTAT FERROVIARI I DEPURACIÓ D'AIGÜES.
SECCIONS CONSIDERADES:
- 4X120MM2 -- QGBT - SQ PROTECCIONS
- 1X70MM2 -- PROTECCIÓ QGBT - SQ PROTECCIONS
- 4X25MM2 -- SQ PROTECCIONS - SQ RENTAT FERROVIARI
- 1X16MM2 -- PROTECCIÓ SQ PROTECCIONS - SQ RENTAT
FERROVIARI
- 5X16MM2
- 5X10MM2
- 5X6MM2
- 5X2,5MM2
- 3X2,5MM2
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU

18.000,00

1,000

18.000,00

EUR
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POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 40)
14 TR00021

15 TR55511

16 TR44422

U

PA

PA

PARTIDA UNITÀRIA PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ,
CONFIGURACIÓ, PROVES I POSTA EN MARXA I FORMACIÓ A
PERSONAL DE FMB DELS COMPONENTS I SISTEMA DE GESTIÓ,
CONTROL I MANIOBRA DELS ELEMENTS DEL RENTAT
FERROVIARI COM MÒDULS DE RENTAT, QUADRES ELÈCTRICS I
INSTAL·LACIONS AUXILIARS (GRAFITIS, DEPURADORA I
OSMOSI, ALTA I BAIXA PRESSIÓ, ETC.).
INCLÒS COMPONENTS DE CONTROL I MANIOBRA I
CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DE RENTAT, CICLES DE RENTAT,
MANIOBRES DE OPERACIÓ I SEGURETAT AMB CATENÀRIA I
MÒDULS DE RENTAT, CABLEJAT AUXILIAR DE SENYAL I DE
DADES, DOCUMENTACIÓ I MANUALS DEL SISTEMA, TOT INCLÒS
PEL CORRECTE FUNCIONAMENT I OPERACIÓ DEL SISTEMA DE
RENTAT FERROVIARI EQUIVALENT AL ACTUALMENT INSTAL·LAT
AL TALLER SANT GENÍS. SEGONS INDICACIONS DE FMB I LA DF.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA
PARTIDA. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ,
CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT FINAL DAVANT
PERSONAL DE FMB I LA DF.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 38)

18.000,00

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ
D'ADEQUACIONS NECESSÀRIES PUNTUALS EN EL SISTEMA DE
DEPURACIÓ I OSMOSI D'AIGUA EXISTENT, PER ADAPTAR-SE AL
NOU SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL DE RENTAT FERROVIARI
DEL
TALLER
ZAL.
S'INCLOU
EL
DESPLAÇAMENT
D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS, RETIRADA D'ELEMENTS
OBSOLETS I NOVA INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT NECESSARI
PER LA CORRECTA INTEGRACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
EXISTENTS EN EL NOU SUSTEMA DE GESTIÓ ICONTROL DE
RENTAT FERROVIARI.
TOT INCLÒS, SEGONS INDICACIONS DE FMB I LA DF, PER
ESTANDARITZAR EL SISTEMA AMB LA RESTA DE TALLERS DE
LA XARXA DE FMB.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA
PARTIDA. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ,
CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT FINAL DAVANT
PERSONAL DE FMB I LA DF.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 42)

3.000,00

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ
D'ADEQUACIONS NECESSÀRIES PUNTUALS EN EL SISTEMA DE
D'AIGUA A ALTA PRESSIÓ EXISTENT, PER ADAPTAR-SE AL NOU
SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL DE RENTAT FERROVIARI DEL
TALLER ZAL. S'INCLOU EL DESPLAÇAMENT D'INSTAL·LACIONS
EXISTENTS, RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS I NOVA
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT NECESSARI PER LA CORRECTA
INTEGRACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS EN EL NOU
SUSTEMA DE GESTIÓ ICONTROL DE RENTAT FERROVIARI.
TOT INCLÒS, SEGONS INDICACIONS DE FMB I LA DF, PER
ESTANDARITZAR EL SISTEMA AMB LA RESTA DE TALLERS DE
LA XARXA DE FMB.

1.500,00

1,000

1,000

18.000,00

Título 3

01.03.01

107.166,82

Obra

01

Presupuesto F.19650.9 - ZA-TDR

Capítulo

03

INSTAL·LACIONS

Título 3

02

MÒDUL DE RENTAT

1 MR00001

U

FABRICACIÓ EN TALLER D'ESTRUCTURA PORTANT DE SISTEMA
DE RENTAT DE TRENS EXECUTADA EN PERFILERIA D'ACER
INOXIDABLE, UNIONS PER SOLDADURA, I TANCAMENT DE
ENVOLTANT TAMBÉ EN XAPA INOXIDABLE. INCLÒS P.P. DE
MITJANS AUXILIARS, EINES, RETIRADA I TRANSPORT DE
MATERIAL SOBRANT I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O
COL·LECTIVA. DISSENY SEGONS MODEL EXECUTAT EN TALLER
SANT GENÍS, COM A ESTÀNDARD DELS TRENS DE RENTAT DE
LA XARXA DE FMB.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 16)

18.750,00

2,000

37.500,00

2 MR00002

U

SUBMINISTRAMENT A OBRA D'ESTRUCTURA DE MÒDULS
FABRICADA EN TALLER, AMB MANIPULACIÓ PER MITJANS
MECÀNICS DE LA MATEIXA DE APROXIMADAMENT 1000 KG DE
PES, (DIMENSIONS APROXIMADES 4,00 METRES D'ALÇADA X
1,00 METRES D'AMPLADA X 5,20 METRES DE LLARG) I
POSICIONAMENT SOBRE SISTEMA DE TRANSLACIÓ JA
DISPOSAT SOBRE RAILS DE TRANSLACIÓ DE MÒDULS. AIXÍ
COM P.P. DE MITJANS AUXILIARS, EINES, MAQUINÀRIA I EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I / O COL·LECTIU. MANIOBRA A
REALITZAR PER PERSONAL ESPECIALITZAT I SOTA LA
SUPERVISIÓ I APROVACIÓ DE TÈCNICS DE L'FMB.
L'EMPRESA CONTRACTISTA REALITZARÀ UN ESTUDI PREVI
AMB SOLUCIÓ A ADOPTAR ON ES VALORARAN LES MESURES
DE SEGURETAT I GARANTIA D'ESTABILITAT DE LA MANIOBRA.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 17)

3.125,00

2,000

6.250,00

3 MR00003

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC PER
MÒDUL DE RENTAT, INDIVIDUAL I INDEPENDENT, PER A LA
GESTIÓ I CONTROL DELS COMPONENTS INSTAL·LATS EN EL
MÒDUL, PER TAL D'HOMOGENEÏTZAR EL FUNCIONAMENT DELS
SISTEMES DE RENTAT EN ELS CENTRES F.M.B.

6.250,00

2,000

12.500,00

3.000,00

1.500,00

EUR

14

S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA
PARTIDA. S'INCLOU POSTA EN MARXA, REGULACIÓ,
CONNEXIONATS I PROVES DE FUNCIONAMENT FINAL DAVANT
PERSONAL DE FMB I LA DF.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 41)
TOTAL

1,000

Pàg.:

EUR
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EL QUADRE ESTARÀ COMPOST PER:
- ARMARI ELÈCTRIC: ARMARI D'ACER INOXIDABLE PER
INSTAL·LACIÓ EN MÒDUL DE RENTAT AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP68 O SUPERIOR (SCHNEIDER MODEL SPACIAL O
SIMILAR).
- CABLEJAT: TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS), D'ACORD
AMB NORMATIVA CPR.
- INTERRUPTOR SECCIONADOR D'ATUR D'EMERGÈNCIA PER A
MUNTATGE EN PORTA: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC.
DIMENSIONAT SEGONS NECESSITATS.
- DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I ELEMENTS INTERNS: MARCA
SCHNEIDER ELECTRIC. MANIOBRA A 24 VDC. DIMENSIONAT
SEGONS NECESSITATS.
- SENSORS I SEGURETAT: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC AMB
GRAU IP DE PROTECCIÓ ADEQUAT. MANIOBRA A 24 VDC.
- BOTONERES: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. MANIOBRA A 24
VDC.
- POLSADORS I INDICADORS LLUMINOSOS PER ENCÈS /
APAGAT MANUAL D'EQUIPS: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC.
- PLC: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, SÈRIE M241 O
SUPERIOR, ALIMNETADO A 230 V I MANIOBRA MITJANÇANT
RELÉS. RELÉ DE PROTECCIÓ PER A CADA MANIOBRA
SOMACHINE 4.1. (que sigui recomanable o software vàlid similar)
- MÒDUL DE SEGURETAT: MARCA PILAZ AMB CERTIFICAT DE
SEGURETAT, ENCLAVAMENT I DOBLE SEGURETAT PER A
SISTEMA D'EMERGÈNCIA I CATENÀRIA DE MANERA INDIVIDUAL I
REARMAMENT SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- MÒDUL ARRENCADORS MOTOR: MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC DE LA SÈRIE ALTIVAR (VARIADOR DE FREQÜÈNCIA).
MANIOBRA A 24 VDC I COMUNICACIÓ VIA MODBUS AMB PLC.
- PANTALLA TÀCTIL H.M.I .: MARCA SCHNEIDER ELECTRIC DE
LA SÈRIE STO, DE FÀCIL SUBSTITUCIÓ, MANIOBRA A 24 V. DC,
COLOR, CONNEXIÓ REMOTA PER IP I COMUNICACIÓ AMB PLC
VIA ETHERNET.
CONSIDERACIONS:
- S'INCLOU LLIURAMENT DE PROGRAMARI SOMACHINE 4.1. (o
software vàlid similar) SENSE BLOQUEIG DE CONTRASENYA.
- EL QUADRE GENERAL DE PROTECCIONS HA DE DISPOSAR
D'UN 30% D'ESPAI DISPONIBLE PER A FUTURES AMPLIACIONS. EL QUADRE DISPOSARÀ DE SENYALITZACIÓ I ETIQUETATGE
D'ACORD A DOCUMENTACIÓ AS-BUILT I SEGONS STÀNDARDS
DE FMB.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 18)
4 MR00004

5 MR00005

U

U
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MÒDULS A REEMPLAÇAR PER EXISTENTS.
INCLOURE P / P D'ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I
MITJANS AUXILIARS PER A TREBALLS EN ALTURA, AIXÍ COM
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A ABOCADOR I
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 20)

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT MITJANÇANT
L'ÚS DE MÀNEGA MULTIFILAR LLIURE D'HALÒGENS RZ1-K (AS),
DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6 / 1KV, I SUPORTS SEGONS
NORMATIVA VIGENT, PER A TOTS ELS COMPONENTS DELS
MÒDULS DE RENTAT. TIPUS AFUMEX (LLIURE D'HALÒGENS)
CONFORME NORMATIVA CPR.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 19)

625,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PEHD PER A L'ALIMENTACIÓ DE

370,00

2,000

1.250,00

6 MR00006

U

SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
DIPÒSITS
D'ACUMULACIÓ D'AIGUA TRACTADA I AIGUA OSMOTITZADA PER
MÒDUL DE RENTAT.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBES
D'IMPULSIÓ PER A CADA UN DELS DIPÒSITS, CONSIDERANT
CABAL I PRESSIÓ NECESSARIS PER AL RENTAT SEGONS EL
NOMBRE DE FILTRES.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 21)

3.125,00

2,000

6.250,00

7 MR00007

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA COMPLET DE
NETEJA DE MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI, TANT PER TRAMS
LATERALS, CAPÇALERA I FRONTALS. S'INCLOU:
-RASPALLS
VERTICALS:
MOTORREDUCTOR
(HOMOGENEÏTZACIÓ MARCA I MODEL), EIX, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ.
-RASPALLS
DE
CAPÇALERA:
MOTORREDUCTOR
(HOMOGENEÏTZACIÓ MARCA I MODEL), EIX, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ DIRECTA,
RODAMENTS, COJINETS I PÈL DE RASPALL.
RASPALLS
FRONTALS:
MOTORREDUCTOR
(HOMOGENEÏTZACIÓ MARCA I MODEL), EIX, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ PER RENTAT
TOTAL DEL FRONTAL DEL TREN.

34.375,00

2,000

68.750,00

TOTS ELS ELEMENTS DEL SISTEMA DE NETEJA HAN DE SER
ALIMENTATS NEUMÀTICA I ELÈCTRICAMENT I COMPTARAN AMB
SISTEMES DE PROTECCIÓ MECÀNICA I ELÈCTRICA PER EVITAR
DANYS A TRENS I PERSONES, I SISTEMA D'ANTIBLOQUEIG PER
PODER RETIRAR SI CAL. A MÉS HA DE SER TOT EN ACER
INOXIDABLE COM LA RESTA DEL MÒDUL.
INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ESPECIFICATS EN ELS MANUALS
STANDARDS DE SISTEMES DE NETEJA DE FMB (EQUIPS
EQUIVALENTS A SISTEMA DE RENTAT TALLER SANT GENÍS).
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES. (P - 22)

2,000

740,00
EUR

EUR
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9 MR00009

10 MR00010

U

U

U

Pàg.:
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA HIDRÀULIC
PER MÒDUL DE RENTAT FERROVIARI. S'INCLOU;
-INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA AMB CANONADES DE POLIETILÈ
PEHD.
-INSTAL·LACIÓ
DE
NOVES
VÀLVULES
MANUALS,
ELECTROVÀLVULES A 24V, ANTIRETORN I ACCESSORIS
ADDICIONALS PER AL CONTROL I GESTIÓ DE L'AIGUA.
- INSTAL·LACIÓ DE FILTRES TIPUS VENTO EN ACER
INOXIDABLE.
INCLOURE P / P D'ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
AIXÍ COM RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A
ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 23)

1.875,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPRESSORS D'AIRE
PER ALIMENTACIÓ DE L'CIRCUIT PNEUMÀTIC DE MÒDULS DE
RENTAT.
CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS:
- POTÈNCIA ELÈCTRICA 1,5 KW.
- PRESSIÓ DE SERVEI DE 10 BAR.
- DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ ASSOCIAT DE 24 LITRES DE
CAPACITAT.
S'INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CIRCUIT
D'ALIMENTACIÓ PNEUMÀTICA DE TOTS ELS COMPONENTS DE
LA LLIÇÓ DE RENTAT, INCLOENT COMPONENTS I DISPOSITIUS
NECESSARIS.
INCLOURE P / P D'ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I
MITJANS AUXILIARS, AIXÍ COM RETIRADA DE MATERIAL
SOBRANT, TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 24)

1.250,00

FABRICACIÓ EN TALLER, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
NOU SISTEMA DE TRANSLACIÓ INDEPENDENT D'ESTRUCTURA
GENERAL DE MÒDULS DE RENTAT, PERÒ ENSAMBLABLE PER
AL SEU FUNCIONAMENT COM UN ÚNIC CONJUNT, INCLOENT-SE:
- MOTORREDUCTORS
- CADENES, PINYONS I TRANSMISSIÓ
- EIXOS
- RODAMENTS I COIXINETS
- SISTEMA DE RODAMENT ADAPTAT A EL NOU RAIL DE
TRANSLACIÓ
- FINALS DE CARRERA
- SISTEMA D'AGAFADA ANTIBOLCADA A RAILS DE
TRANSLACIÓ
TOT EXECUTAT EN ACER INOXIDABLE QUALITAT AISI304 I / O
S-235 AMB APLICACIÓ DE GALVANITZAT. UNIONS PREFERIBLES
CARGOLADES. PERNS I ROSQUES QUALITAT 4.6. ELEMENTS
SOLDATS SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICACIÓ I AMB
APLICACIÓ DE GALVANITZAT POSTERIOR A LA REALITZACIÓ DE
LA SOLDADURA.
CERTIFICAT ATEG DE QUALITAT DE GALVANITZAT O INFORME
DE GRUIXOS APLICATS PER ENTITAT ECA.

12.500,00

2,000
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INCLOENT TRANSPORT A OBRA, MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ
SOBRE RAILS, I P.P. DE MITJANS AUXILIARS, EINES, TREBALLS
D'AJUST EN OBRA, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANT, NETEJA,
TRANSPORT A ABOCADOR I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
I / O COL·LECTIUS.

3.750,00

S'INCLOU L'ELABORACIÓ DEL MANUAL D'ÚS I FUNCIOANMENT
DELS ISTETMA DE TRANSLACIÓ I LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
D'ESTABILITAT DELS MÒDULS.
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 25)
11 MR00011
2,000

2.500,00

TOTAL

2,000

U

Título 3

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ/POSTA EN
MARXA DE SISTEMA DE SEGURETAT DE FUNCIONAMENT I
OPERACIÓ PER MÒDUL DE RENTAT FORMAT PER:
- POLSADORS D'EMERGÈNCIA AMB ATURADA AUTOMÀTICA DE
SISTEMES ENLÈCTRICS, PNEUMÀTICS I DESBLOQUEIG
D'ELEMENTS (2UTS).
FALDÓ
DE
SEGURETAT
ANTI
ATROPELLAMENT
D'INSTAL·LACIÓ EN AMBDÓS EXTREMS DELS MÒDULS AMB
SENSOR MECÀNIC LLIURE DE POTENCIAL.
- BARRERA FÍSICA PER EVITAR CONTACTE AMB EIXOS DE
RODADURA DEL MÒDUL
S'INCLOU MÀ D'OBRA, MAQUINÀRIA, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ. S'INCLOU
POSTA EN MARXA, REGULACIÓ, CONNEXIONATS I PROVES DE
FUNCIONAMENT.
COMPLINT AMB LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'FMB I
INDICACIONS DE FMB I DO.
INCLÒS PLUSOS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I HORARI NOCTURN, EN JORNADES
REDUÏDES.
(P - 26)

2.750,00

2,000

01.03.02

5.500,00

169.990,00

Obra

01
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Capítulo

04

ALTRES

25.000,00

EUR

1 XPAIMPR

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS. PREU
FIXE NO MODIFICABLE. (P - 46)

30.000,00

1,000

30.000,00

2 XPA10111

PA

P.A. A JUSTIFICAR PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT EXISTENTS DURANT LES FEINES. (P - 0)

1.000,00

2,000

2.000,00

3 XPA10102

PA

P.A. A JUSTIFICAR PER EXECUCIÓ D'ASSAIGS DE QUALSEVOL
TIPUS I SOBRE QUALSEVOL MATERIAL D'OBRA DE NOVA
EXECUCIÓ I PEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA. A DEFINIR
PER LA DO I FMB. (P - 0)

25.600,00

1,000

25.600,00

4 XPA000SS

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A
L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT.
(P - 0)

30.128,16

1,000

30.128,16

5 XPA10001

PA

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER A LA
CONFECCIÓ DE LA LEGALITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA
DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ EXECUTADA
D'ACORD AMB EL REBT, INCLOENT ELABORACIÓ DE PROJECTE
CLASE C, ALTA DAVANT LA OGE, INSPECCIÓ ECA,
ACOMPANYAMENTS, VISATS I TAXES CORRESPONENTS. TOT

1.990,00

1,000

1.990,00

EUR
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SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I LA
NORMATIVA VIGENT APLICABLE I FINS A LA POSADA EN MARXA.
S'INCLOU EL LLIURAMENT A FMB I LA DO DE TOTA LA
DOCUMENTACIÓ GENERADA QUE SERÀ COM A MÍNIM:
- COPIA VISADA DEL PROJECTE ELÈCTRIC.
- DOCUMENT ACREDITATIU ALTA DE LA INSTAL·LACIÓ.
- DECLARACIÓ RESPONSABLE.
- CERTIFICAT DE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.
- CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I FINAL D'OBRA.
- ACTA DE INSPECCIÓ INICIAL AMB QUALIFICACIÓ FAVORABLE
PER PART DE L'ORGANISME DE CONTROL. (P - 47)
6 WA0001

U

TREBALLS DE CONFECCIÓ I RECOPILACIÓ DE DADES PER A
L'ENTREGA FINAL D'AS-BUILT DE L'OBRA D'ACORD A
ESPECIFICACIONS I LLIBRE D'ESTIL D'FMB DE TOTS ELS
SUBSISTEMES PRINCIPALS PERTANYENTS I RELATIUS A
AQUESTA OBRA. INCLOU LA DELINEACIÓ CORRESPONENT A LA
ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS EXISTENTS I LA GENERACIÓ DE
NOUS PER A LA CONFECCIÓ DE LA PART GRÀFICA. S'INCLOU
L'ENTREGA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ, HOMOLOGACIONS,
ASSAIGS I CERTIFICATS CORRESPONENTS ALS ELEMENTS DEL
TÚNEL DE RENTAT. INCLOURÀ COM A MÍNIM LA SEGÜENT
DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA:
- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE DOCUMENTACIÓ AS-BUILT
- FITXES TÈCNIQUES DE TOTS ELS MATERIALS I EQUIPAMENTS
- DECLARACIONS DE PRESTACIONS
- CERTIFICATS DE QUALITAT DE MATERIALS
- PLÀNOLS CONSTRUCTIUS DE LA INSTAL·LACIÓ EN CAD I PDF,
L'INVENTARI D'ELEMENTS
- CÀLCULS JUSTIFICATIUS REALITZATS
- MARCATGE CE INDIVIDUALITZAT PER CADA MATERIAL
- MANUAL D'USUARI DELS MÒDULS DE RENTAT I DIFERENTS
ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ
- MANUAL D'INSTAL·LACIÓ
- MANUAL D'USUARI
- MANUAL DE MANTENIMENT
- PROTOCOL DE PROVES PELS MÒDULS DE RENTAT
- PLA DE MANTENIMENT ADAPTAT PELS MÒDULS DE RENTAT
OBJECTE D'AQUEST ENCÀRREC.
- ANNEX FOTOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA
- ACTUALITZACIÓ DE TAULES EXCEL D'FMBDE CABLEJAT,
XARXA DE DADES, SISTEMA SIVICE, TELECOMANDAMENT,
TAULES DE PARXEO I TAULA DE ITI, ETC...
- LEGALITZACIONS ELÈCTRIQUES.
(P - 43)

3.800,00

1,000

3.800,00

7 I2R24200

M3

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 14)

20,46

136,800

2.798,93

8 E2R65039

M3

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 15 KM, AMB CAMIÓ DE 7 T, CARREGAT
AMB MITJANS MECÀNICS (P - 1)

40,01

136,800

5.473,37

9 E2RA2460

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT AMB BÀSCULA, DE
RESIDUS INERTS AMB UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,45 T/M3 (P 2)

5,22

136,800

714,10

TOTAL

Capítulo

01.04

102.504,56

EUR

Data: Febrer / 2021
INDEX GENERAL

RESUM DE PRESSUPOST
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Import

NIVELL 3: TÍTULO 3
Título 3
Título 3
Título 3
Capítulo

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01

TREBALLS PREVIS
OBRA CIVIL
INSTAL·LACIONS NO FERROVIARIES
DESMUNTATGES, TRASLLATS I TREBALLS PREVIS

11.942,83
3.196,80
12.064,96
27.204,59

Título 3
Título 3
Título 3
Título 3
Capítulo

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
ESTRUCTURA METÀL·LICA
PAVIMENTS
REVESTIMENTS I ACABATS
ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL

2.476,80
92.955,36
80.784,00
7.472,00
183.688,16

Título 3
Título 3
Capítulo

01.03.01
01.03.02
01.03

TÚNEL DE RENTAT
MÒDUL DE RENTAT
INSTAL·LACIONS

107.166,82
169.990,00
277.156,82
488.049,57

Import

NIVELL 2: CAPÍTULO
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01

DESMUNTATGES, TRASLLATS I TREBALLS PREVIS
ESTRUCTURES I ARQUITECTURA / OBRA CIVIL
INSTAL·LACIONS
ALTRES
Presupuesto F.19650.9 - ZA-TDR

27.204,59
183.688,16
277.156,82
102.504,56
590.554,13
590.554,13

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Presupuesto F.19650.9 - ZA-TDR

590.554,13
590.554,13

EUR

Data: Febrer / 2021
INDEX GENERAL

ÚLTIM FULL
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