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SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

B15

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)

CCTV

ARM 5

RACK

RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

CÀMERA SOBRE BÀCUL B15

P
CCTV

CTER

B16

BAIXADA DE LA GLÒRIA

F

CÀMERES SOBRE BÀCUL B16

F

F

3∅90

F

Z1

1∅90

VISIÓ DES DE LA CÀMERA SOBRE BÀCUL B15

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)

RACK

RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

F
CCTV

IP

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA
VISIÓ DES DE LA CÀMERA SOBRE FANAL EXISTENT

IP
P

RACK

P

CCTV

QUIOSC

CTER

B18

SANT JOSEP DE LA MUNTANYA

F

VISIÓ DES DE LA CÀMERA SOBRE BÀCUL B18

F

F

3∅90

F

1∅90

Z2

CÀMERA SOBRE FANAL EXISTENT

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

P

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)

RACK

RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA
VISIÓ DE LA PILONA

CCTV

B23

OLOT

F

CÀMERA SOBRE BÀCUL B23

3∅55

F

F

3∅90

F

1∅90

Z3

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

Aparcament Bicis

IP

F

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)

RACK

RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

P
P

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

F

CCTV 1

CCTV 2

B25 +IP

CÀMERES SOBRE BÀCUL B25 I PILONES

OLOT

F

CÀMERES SOBRE BÀCUL B25 I PILONES

3∅55

F

F

3∅90

F

1∅90

Z4

VISIÓ DES DE LA CÀMERA 1 SOBRE BÀCUL B25

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)

RACK

RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

RACK
CCTV
CTER B26

OLOT

F

CÀMERES SOBRE BÀCUL B26

3∅55

F

F

3∅90

F

1∅90

Z4.1

VISIÓ DES DE LES CÀMERES SOBRE BÀCUL 26
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CCTV

CCTV

B3

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)
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BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)
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BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)
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PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA
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(640mm x 670mm)
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F
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IP
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CARRETERA DEL CARMEL

CÀMERES SOBRE BÀCUL 3
F

3∅55

F

F

3∅90

Z5
F

1∅90

FANAL EXISTENT EN EL QUE S'UBICARÀ LA CÀMERA

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)
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BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P
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PILONA FIXA
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ARM 1
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(640mm x 670mm)

ARM
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F

FANAL EXISTENT

CTER

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

B5 +IP

CCTV
CCTV

P

CÀMERES SOBRE BÀCUL B6

VISIÓ DES DE LA CÀMERA SOBRE BÀCUL B6
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F

F
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F
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CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B
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BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P
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F

PILONA FIXA
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TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)

ARM 2

B7 +IP
CCTV

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)
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RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA
P

CTER

CCTV

B8 +IP

CAN TRIES

Z7

F

CÀMERA SOBRE BÀCUL B7

3∅55

F

F

3∅90

F

1∅90

VISIÓ DES DE LA CÀMERA SOBRE BÀCUL B7

CÀMERES SOBRE BÀCUL B8

VISIÓ DES DE LA CÀMERA SOBRE BÀCUL B8

F

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT

IP
CCTV

CCTV

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)

RACK

RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

P

ARM 3

IP

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA
CÀMERA SOBRE FANAL EXISTENT

CTER

VISIÓ DES DE LA CÀMERA EXISTENT
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CCTV

B10

FORAT DEL VENT
VISIÓ DE L'INTÈRFON DES DE LES CÀMERES
SOBRE BÀCUL B10

3∅55

Z8

3∅90

1∅90

VISIÓ DES DE LES CÀMERES SOBRE BÀCUL B10

CÀMERES SOBRE BÀCUL B10

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

B12 +IP

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)
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ARM 4
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RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)
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NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

P

CÀMERA SOBRE BÀCUL B12 I PILONA

IP
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COLL DEL PORTELL
VISIÓ DES DE LES CÀMERES SOBRE BÀCUL B11

3∅55

Z9

3∅90

1∅90

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

VISIÓ DES DE LA CÀMERA SOBRE BÀCUL B12

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

ARM 8

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

F

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)
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RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

CCTV 1 CCTV 2

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

VISIÓ DES DE LA CÀMERA CCTV 1

PASSEIG DE LES PALMERES

CÀMERES SOBRE FANAL EXISTENT
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Z10
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1∅90

VISIÓ DES DE LA CÀMERA CCTV 2

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

CCTV
B EXISTENT

IP

CCTV 1

B19

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)
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RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

CCTV 2

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

JARDINS D'AUSTRIA

VISIÓ DES DE LA CÀMERA CCTV 2 SOBRE BÀCUL B19

3∅55

VISIÓ DES DE LA CÀMERA CCTV 1 SOBRE BÀCUL B19

3∅90

Z11
1∅90

CÀMERA SOBRE BÀCUL EXISTENT

CÀMERES SOBRE BÀCUL B19

VISIÓ DES DE LA CÀMERA SOBRE BÀCUL EXISTENT

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
CCTV

CCTV 1
B20

CCTV 2

CAMERA TÉRMICA (344mm x 146mm)

B

BÀCUL DE 4m (Ø 100mm)

B +IP

BÀCUL DE 4m AMB INTÈRFON (Ø 100mm)

P

PILONA AUTOMÀTICA (Ø 274mm)

F

PILONA FIXA

IP

ARM 6
AL BANY

CCTV 1
B22
CTER
CCTV 2

ARM 7

CAMERA CCTV (315mm x 122mm)

CTER

TIMBRE PILONA ENTRADA (Ø 100mm)

RACK

RACK DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT
(640mm x 670mm)

ARM

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELÈCTRIC
(640mm x 670mm)

F

FANAL EXISTENT

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

JARDINS D'AUSTRIA

VISIÓ DES DE LA CÀMERA CCTV 2 SOBRE BÀCUL B20

3∅55

VISIÓ DES DE LA CÀMERA CCTV 1 SOBRE BÀCUL B20

3∅90

1∅90

Z11.1

VISIÓ DES DE LA CÀMERA CCTV 1 SOBRE BÀCUL B22

CÀMERES SOBRE BÀCUL B22

VISIÓ DES DE LES CÀMERES CCTV 2 i CTER SOBRE BÀCUL B22
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1.2.

1. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte és el disseny d’una xarxa de vídeo vigilància que inclogui tant el perímetre com tot
l’àmbit interior del Parc Güell (tant la zona regulada com la no regulada) i el disseny de d’una xarxa de pilones i
càmeres al perímetre del Parc Güell, per detectar intrusions de persones, amb mitjans que elimini falses alarmes a
causa d’animals.
Aquestes xarxes s’hauran de dissenyar tenint en compte l’entorn protegit de l’àmbit (patrimonial, arqueològic i
natural), pel que serà precís tenir en compte la minimització del seu impacte paisatgístic i s’haurà de controlar el
tancament perimetral i les portes d’accés si són forçades.
L'objectiu és millorar la seguretat del Parc Güell mentre està tancat, amb l’objectiu de preservar la integritat del
conjunt del Parc i dels seus treballadors.
Actualment, el Parc pràcticament ha deixat d’utilitzar-se com a tal , lluny de ser un espai de calma i tranquilꞏlitat
per als veïns és punt d’atracció cultural, monumental i turístic de primera magnitud. La convivència d’aquests factors
és complexa i genera diversos tipus d’impacte no només en el propi Park sinó també en el seu entorn.
-

Activitats no regulades com la venda ambulant que dificulten la conservació.
Comportaments incívics i vandalisme que degrades el patrimoni arquitectònic i cultural.
Pressió de l’entorn amb la visita d’unes 9 milions de persones l’any.

L’Ajuntament de Barcelona, conscient dels greus problemes que això comporta, tant pel que fa a la conservació
de l’espai i del seu llegat artístic i cultural com pel que fa a la millora de la qualitat de vida dels veïns, ha decidit tirar
endavant un pla de millora de la seguretat de tot el Parc.

1.1.

TITULAR

El projecte es redacta per encàrrec de:
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
Carrer de Calàbria,66
08015 Barcelona
CIF: A08765919

1.3.

TECNIC REDACTOR

El projecte és redactat per:
JUNCOSA SANCHEZ SERVICES ENGINYERIA I ARQUITECTURA SLP
Avinguda Princep de Astúries 43 45 At3 Barcelona 08012

2. ANTECEDENTS
Aquest projecte contempla el conjunt d’actuacions necessàries per a la MILLORA DE LA
patrimonial i de intrusió actual del Parc Güell.

SEGURETAT,

El Park Güell va ser projectat per Antoni Gaudí com una urbanització tancada per a 60 habitatges i per a l’ús de
centenars de persones. L’any 1926 s’inaugura com a Parc Públic, passant a ser, amb 17,19 hectàrees (l’equivalenta
13 illes de l’Eixample), un espai veïnal per a activitats relacionades amb l’oci. El ParkGüell continua sent a dia d’avui
el parc més gran del districte de Gràcia.
L’any 1984 la UNESCO reconeix el Park Güell com a Patrimoni Mundial reconeixent el seu valor patrimonial com a
símbol de l’arquitectura modernista. Aquest fet el situa com a un punt d’interès cultural amb una elevada atracció
turística.

PROPOSTA

(Segons Annex control d’accessos)
1.- Es disposen camares en tot el perimetre del park amb la seva Pilona d’alta seguretat corresponent, interfó i
bàcul, segons planols.
Aquestes càmeres tenen capacitat de filmació diürna i nocturna. Son càmeres segons fitxa tècnica adjunta CCTV
NBE-4502-AL BULLET (Color Negre), AUTO IP65, Càmara tèrmica AXIS Q1941 (Color Negre) compatibles amb el
sistema de racks i fibres existents .Aquestes càmeres es disposaran en bàculs metàlꞏlics integrats i alimentats amb
fibra òptica I elèctricament mitjançant rasa de nova creació .
2.- Es disposen camares per vigilar tota la zona patrimonial a traves del Passeig de les palmeres. Aquests
camares estaran disposades en els baculs d'enllumenta existents i aprofitaran pel nou traçat de fibra i electric la rasa
y tubulars existents afegint nomes rases per les conexions i arquetes.
La iimatge del que es vigila es essencialment la Pilona d’entrada d’alta seguretat.
3.- Es disposaran de uns nodes que s'alimentaran a traves de fibra optica entre els racks existents on es
comprobara la conecitivtat de les fibres de reserva entre ells.
4.- Els elements colꞏlocats estan indicats a cada plànols tipus i la memòria descriptiva de control d’accesos, sent
així la Pilona Automàtica màxima, amb el seu intèrfon i bàcul tipus, amb el mateix acabats per mantindré
homogeneïtat.

Actualment més de 9 milions de persones visiten el Parc a l’any. En moments puntuals, en un quart d’hora 1.200
persones accedeixen al Park de forma simultània.
El Park pràcticament ha deixat d’utilitzar-se com a tal , lluny de ser un espai de calma i tranquilꞏlitat per als veïns és
punt d’atracció cultural, monumental i turístic de primera magnitud.
La convivència d’aquests factors és complexa i genera diversos tipus d’impacte no només en el propi Park sinó
també en el seu entorn.
Activitats no regulades: Venda ambulant, que fan més difícil la conservació i han obligat a reforçar el manteniment
del recinte.
Comportaments incívics: Afegint als casos de vandalisme més habituals d’un espai públic la degradació directa
d’un patrimoni arquitectònic i natural únic almón.
Pressió a l’entorn: Rebre 9 milions de visitants implica que en una hora puguin arribar 3.000 visitants al Park, situat
en una zona de no fàcil accés. La mobilitat dels visitants suposa aglomeracions puntuals a la zona i deriva en
problemes de convivència amb els veïns afectats.
L’Ajuntament de Barcelona, conscient dels greus problemes que això comporta, tant pel que fa a la conservació de
l’espai i del seu llegat artístic i cultural com pel que fa a la millora de la qualitat de vida dels veïns, ha decidit tirar
endavant un pla de millora de la seguratat de tot el park
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3.2.
INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I DE FIBRA ÒPTICA NECESSÀRIA PEL
SISTEMA DE SEGURETAT

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PROPOSADES
3.1.

ACTUACIONS PREVIES A CONTRACTAR PER BSM

1.- En la zona del Park Guell cal realitzar un PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA. El projecte de millora
de la seguretat establirà la profunditat de totes les rases per que els arqueòlegs puguin valorar les afectacions i
s'inclourà en la licitació de les obres .
2.- Caldria realitzar una comprovació de les fibres òptiques que Interconnecten els RACKS del Parc Güell.
Específicament s'han de verificar les connexions de Fibra òptica entre els RACKS de l'entrada del Carmel, Guixetes
de Carrer Olot Central, Guixetes de Carrer Olot Dreta, Caseta del Jardiner i Sant Josep.

La instal.lacio de camares de CCTV i de Red Tèrmiques necessiten connexió elèctriques y de fibra òptica.Per aquest
motiu s’ha previst difrenets tipus de actuacions :
a) Formació d’una rasa amb 4 tubs de polietilè de 63 mm de diàmetre (2 de Reserva ) i 4 tubs d’acer galvanitzat
vistos depenen la zona , de manera que hi hagi un tub per al cablejat elèctric I un altre per a la fibra òptica
suficientment sobrediomensionada i deixant alguns tubs per al futur . ( Solucio perimetral)
Aquesta rasa es farà o bé per camins de sauló o bé per zones laterals de parterres, a excepció d'alguna zona puntual
on s'haura de aixecar el paviment .
b) Tram on els tubs seran metal.lics per que discorreran de manera superficial, agafats al mur donada la dificultat de
efectuar rases . ( Zona perimetral amb desnivells + perimetral )

Les proves seran com a mínim d'atenuació amb fonts làser i, a poder ser de reflectometria, entre els RACKs. Les
proves s'efectuaran a primera, segona i tercera finestra 830, 1300 i 1550nm amb la calibració de la longitud d'ona
corresponent, es considerarà una prova bona quan l'atenuació sigui inferior a 2dB i com a màxim sigui 3 dB. Si les
pèrdues són superiors a 3dB es consideren negatives.

c) Aprofitament de rasa existent principalment en el Passeig de les Palmeres pel traçat de fibra optica i electricitat
desde arquetes existentes realitzant una sortida lateral i rasa fins al receptor ( CCTV) disposat en el bacul
d‘il.luminacio que esta a l'altra banda del passeig, afectant el paviment de sauló.

3.- Caldra valorar i realitzar previament un aixecament topografic de totes les arquetes ocultes per on es distribueix la
fibra optica i Geolocalitzarles per actuacions de manteniment i de ampliacions futures.

d) Formació d’una rasa amb 4 tubs de polietilè de 63 mm de diàmetre on discorrera la alimentacio de fibra optica i
electrica dels receptors situats al carrer Olot a la vorera del davant del Mur principal afectat i havent de reposar
l’asfalt i possible paviment de panot,amb les interferencies de la resta de serveis existents a la vorera pel que es
preveu realitzar-la per l'asfalt .

Donat que les tapes son metal.liques es poden realitzar les tasques de localitzacio amb un detector potent de metalls.
4. Tots els treballs respectaran les condicions especifiques del park que ha de romandre obret al public
ininterrompudament fent els treballs de rases de l'interior per fases i en horari diürn, protegint-les per la seguretat dels
visitans .
Tambe es tindra en compte que totes les excavacions No podran afectar espais enjardinats sense el vist i plau de
Parcs i Jardins i la posicio final i el acabat de integració definit en projecte dels elements vistos com Nodes estara
consensuada amb els tecnics de Patrimoni.
En el cas de afectar el carrer ( Olot) o un espai public exterior ( Zona del carmel) es gestionaran i coordinaran els
permisos del l'Ajuntament i es respèctaran les seves condicions de treball i prescripcions tecniques especifiques
5.- El sistema de seguretat tindra visio nocturna i diürna, camares CCTV i de Red Tèrmica, Pilones Alta seguretat i
intèrfons corresponent.
6.- El centre de control estara disposat fora del park a definir per l'IMI aixi com la velocitat de transport possible.
Aquesta visualitzacio es replicara a BSM al carrer calabria i algunes camares ( operatives) dins de algun espai del
park. El sistema ha de ser compatible amb lo existent amb un sistema de Gestió anomenat GENETEC.

3.3.
BACULS DE SUPORT DE LES CAMERES DE CCTV
SUJECCIO

I ACCESORIS DE

Existeixen dos suposits en el projecte :
a) Creacio de un bacul metal.lic nou amb el seu fonament de formigo i amb els accesoris per la sujeccio de les
camares .
b) Accesoris de sujeccio per a camares de CCTV en bacul de il.luminacio existent .
En tots els casos els models instal.lats inclos el Ral de color estaran validats pels tecnics de Patrimoni i la seva
localitzacio exacta en obra seguint les indicació dels planols també.

3.4.

SISTEMA DE SEGURETAT AMB CAMARES CCTV
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4. DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE
El projecte està format per 4 documents:
Document 1: Memòria i annexes
Memoria descriptiva: Control d’accesos i aforament del park güell
Memòria descriptiva:
Annex 1 - Serveis existents dins del park segons projecte As build PCG
Annex 2 - Estudi de seguretat i salut
Annex 3 - Pla d’obra
Annex 4 - Pla de control
Annex 5 - Memòria ambiental
Annex 6 - Gestió de residus
Annex 7 - Classificació del contractista
Annex 8 - Especificacions Tecniques material CCTV, Pilones,
Annex 9 - Declaració obra completa
Annex 10 - Pla
Document 2: Plànols. (Veure llistat ) + Calculs

Document 3: Plec de condicions.
Document 4: Pressupost.
Amidaments
Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Pressupost
Resum de pressupost

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini previst per l’execució de les obres és de 6 mesos segons la planificació adjuntada.

Barcelona. Desembre 2018
Juncosa Sánchez Services Enginyeria i Arquitectura SLP
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA :CONTROL D’ACCESSOS I AFORAMENT DEL PARC GÜELL

SITUACIÓ: Park Güell Barcelona
PROMOTOR
B:SM Barcelona de Serveis
Municipals
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6.1.

INTRODUCCIÓ
6.1.2.OBJECTE DEL PROJECTE

6.1.1.DADES GENERALS
DESCRIPCI
Ó

SITUACIÓ

PROMOTO
R

Projecte tècnic per implementar un sistema de control d’Accessos del Parc
Güell. Es proposa la instalꞏlació de Càmeres de CCTV complementada amb
pilones de seguretat antiterrorista als accessos. També s’incorpora un sistema de
comptatge de persones dins al Parc
Tipus de via:
Carrer
Nom de la via: Olot, 5
Localitat:
Barcelona
C.P.:
08024
Província:
Barcelona
Coordenades Geogràfiques:
Eº: 2º 09'
Nº: 41º 24' 48"
11"
(graus, minuts, segons)
Raó Social:
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Tipus de via:
Carrer
Nom de la via: C/ Calàbria, 66
Localitat:
Barcelona
C.I.F.:
A-08765919
C.P.:
08015
Província:
Barcelona
Tel:

Aquest projecte respon a la necessitat plantejada per l’empresa Barcelona de Serveis Municipals en
relació a la implantació d’un sistema de Control d’Accessos compost per una xarxa de de pilones de
seguretat antiterrorista a les entrades del Parc controlades per un sistema de CCTV. Així es controlarà els
diversos accessos al Parc i una petita part de zona monumental i es complementarà amb pilones se
seguretat antiterrorista a les entrades. També s’afegirà un sistema de comptatge de persones amb
càmeres tèrmiques per permetrà saber en temps real quantes persones hi ha al parc.

93 409 20 20

6.2.

JUSTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT

En aquest apartat donem una justificació de la necessitat de crear un sistema de seguretat que doni
solució a la zona patrimonial i als accessos del Parc Güell.

Accessos al Parc: A cada porta es situa una o diverses pilones de seguretat. Bàsicament, aquestes
pilones estan pensades per evitar atacs antiterroristes amb vehicles. Les pilones de seguretat necessiten
d’uns intèrfons per comunicar-se amb el centre de control de la Carretera del Carmel. A més aquestes
pilones es poden visualitzar amb les càmeres de CCTV de cada entrada, ubicades tant a la sortida com a
l’entrada de cada accés. Així, es permet pujar i baixar manualment la pilona amb la supervisió dels
vigilants del centre de control. La raó de les càmeres exterior i interiors és controlar els possibles acte
vandàlics/terroristes i donar accés als vehicles autoritzats al Parc.

CCTV Zona Patrimonial: Bàsicament només es colꞏloquen algunes càmeres de CCTV que permeten
veure les zones d’interès patrimonial del Drac i la Sala Hipòstila. La ubicació de les càmeres ha estat
triada tenint en compte l’equilibri entre el valor Patrimonial, la seguretat i, per damunt de tot, tenint en
compte que és la millor solució en el sentit que és la menys invasiva per al ciutadà. Malauradament la part
monumental és tant extensa dins el Parc que és impossible controlar-la tota a nivell de videovigilància ja
que atemptaria excessivament contra el dret a la intimitat, a l’honor, a la pròpia imatge i al dret de la
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protecció de dades de caràcter personal i, per altra banda, els recursos humans per vigilar el conjunt de
totes les càmeres seria massa elevat econòmicament parlant. En tot cas amb aquestes càmeres s’intenta
contribuir a la prevenció de delictes contra el patrimoni històric de la Citutat de Barcelona.

Tècnicament, el sistema de càmeres de CCTV es programarà per a només es visualitzi la imatge i també
s’enregistrin les imatges amb un període màxim de 30 dies i la ubicació de les gravacions serà a la zona
de guixetes de la Carretera del Carmel. Les visualitzacions en temps real en podran efectuar des del
Centre de Control de la Carretera del Carmel, de la caseta de Jardiners, de la casa Jaqués i també des del
Centre de BSM al Carrer Calàbria, 66 i finalment des del Centre de Control de Guàrdia Urbana del C/ de la
Guàrdia Urbana, 2.

Els sistema de comptatge de persones ve impulsat per la necessitat de saber el nombre global de

Imatge de RACK d’intempèrie.

persones que accedeixen i surten de la zona del Parc d’una forma efectiva. Actualment es té controlat el
nombre de persones que accedeixen a la zona monumental amb el control de les entrades venudes. Per
tant, es crea aquest sistema com ampliació del comptatge que fins ara era únicament a la zona

Aquests, RACKS, amb la fi de minimitzar l’espai també disposaran dels corresponents quadres elèctrics

monumental i, a partit d’ara, s’estendrà a la resta del Parc.

que donaran servei a l’electrònica de xarxa i als components elèctrics de les pilones
La ubicació dels RACKs és orientativa, ja que els armaris tindran una permissivitat de canvi d’ubicació de

6.3.

SISTEMA DE RACKS I INTERCONNEXIÓ DEL NODES DEL PARC GÜELL

6.3.1.XARXA DE TRANSPORT

30 metres des d’on estan fins on es vulgin ubicar. De totes formes, qualsevol canvi d’ubicació s’haurà de
consultar a l’Enginyeria per tal de confirmar la seva viabilitat.
Els nodes nous que es colꞏloquin dins d’un edifici, com són els lavabos propers a l’entrada del C/ Olot i els
lavabos del Passeig de les Palmeres el RACK podrà ser de dimensions menors. Es proposa un RACK de

Dins el Parc existiran 12 Nodes on hi haurà un armari RACK i es rebran els senyals provinents de les
càmeres de CCTV, les càmeres Tèrmiques, i pilones/intèrfons propers.

19” mural de 12 U i que tindrà 40 cm de fondària pels lavabos del C/ Olot i un de 60 cm de fondària pel
Passeig de les Palmeres.

Actualment ja existeixen 4 nodes amb RACKS que són els de la Caseta del Jardiner, Guixetes de carrer
Olot, Guixetes de Sant Josep i Entrada de Carretera del Carmel.
Als altres nodes, on no hi hagi res instalꞏlat, es colꞏlocarà un armari RACK d’intempèrie que serà de 24 U,
IP 54 i tindrà unes dimensions aproximades de 1200x600x600mm.
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Imatge de RACK mural de 19”, 12U i 40 cm i 60 cm de fondària

Aquests nodes s’intercomunicaran entre ells. La intercomunicació entre els nodes es farà amb fibra òptica
monomode OS2 i el nombre de fibres de cada tram és de 6 fibres òptiques des del RACK existent més
proper fins els RACKs nous. Sempre en estrella. La seva disposició està grafiada a l’esquema de
Telecomunicacions del projecte.
Els nodes, d’altra banda, també s’utilitzaran per a rebre els senyals provinents de les càmeres de CTTV i
Tèrmiques i dels interfons de les pilones així com per envia senyals a les pilones per a que pugin o baixin i
introduir-les dins la xarxa Ethernet. El cablejat de coure usat per aquest projecte serà UTP categoria 6A.

En els plànols s’hi indica la posició dels armaris que formen els nodes nous però aquesta pot canviar
desplaçant-se a indrets més amagats ja que no tenen requeriment tècnic específic més que no allunyar-se
més de 90 metres de les camères de CCTV i de les barreres perimetrals a les que donen servei.

6.3.2.RACKS EXISTENTS

Com ja s’ha indicat anteriorment, hi ha quatre armaris RACK en el Parc Güell que també farem servir de
nodes de telecomunicacions simplement ampliant la seva electrònica de xarxa i/o afegint noves fusions i
connexions.
Entre els nodes existents (Caseta del Jardiner, Carretera del Carmel, Sant Josep i Guixetes Carrer Olot

6.3.2.1.

RACK DEL CENTRE DE CONTROL DE LA CARRETERA DEL CARMEL

dreta) ja existeix una xarxa de fibra òptica monomode en estrella des del RACK central de la Caseta del

La Carretera del Carmel serà el Centre de Control i ja disposa d’un RACK de Telecomunicacions que és el

Jardiner. Aquesta xarxa disposa de fibres lliures, com a mínim dues per RACK per a poder transportar la

que es mostra a continuació.

informació entre nodes. Aquestes fibres han estat comprovades i verificades durant la redacció del present
projecte a fi de confirmar els seu correcte funcionament.

Els resultats correctes obtinguts quan es van instalꞏlar van ser els següents:
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Fibres lliures que connectaran el RACK de la Carretera del Carmel amb el RACK de la Caseta de
Jardiners.
Rack de la Carretera del Carmel
A aquest RACK ja està bastant atapeït i, proposem en el projecte, colꞏlocar a la mateixa sala un nou
RACK de 19” de 20 U i 60 cm de fondària

El RACK nou de la Carretera del Carmel serà un RACK de 20 U de 1000x600x600 mm que contindrà el
següent:


Dos Panells de Fibra Òptica Monomode OS2. Un tindrà 24 connectors SC/APC i l’altre 12

Aquest RACK estarà comunicat amb els nous RACKS de Can Xirot, Casa Trias, Forat del Vent, Coll del

connectors SC/APCD. D’aquesta forma tindrem un total de 36 connectors de Fibra SC/APC. 6

Portell i Baixada de la Glòria. La comunicació es realitzarà amb un cable de 6 fibres òptiques d’exterior en

connectors seran per a cadascun dels sis RACKs nous i 6 per interconnectar el nou RACK de la

estrella dels del RACK de la Carretera del Carmel fins a cada RACK. Les 6 fibres estaran connectades al

Carretera del Carmel amb el RACK existent.

seu extrem amb un panell de Fibra monomode.



També estarà comunicat amb el RACK existent de la Carretera del Carmel amb un cable de 6 F.O
monomode
A la seva vegada el RACK actual de la Carretera del Carmel està comunicat amb el RACK de la caseta de

1 panell de 24 ports UTP de categoria 6A que servirà pel següent:


Connectar la càmera tèrmica de comptatge de persones



Connectar la placa externa i interna del Videoporter IP



Connectar les càmeres de CCTV que controlen l’obertura i tancament de la Pilona de la

Jardiners amb diverses fibres òptiques, dues de les quals estan sense utilitzar i s’empraran per donar
servei fins la Caseta de Jardiners. Mostrem a continuació la connexió de les fibres lliures a la Carretera del
Carmel.

Carretera del Carmel


Connectar la pantalla digital que simularà les botoneres de pujada i baixada de les pilones i
que permetrà al vigilant obrir i tancar les mateixes.
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Tants guia-cables com a panells enumerats anteriorment, per organitzar els fuetons de connexió.



Un switch de 24 ports de RJ45 model Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS o similar.



24 ports d’accés RJ45 10/100/1000Mbps.



2 ports SFP+ 1/10Gbps.



Capacitat PoE per a tots els ports d’accés simultàniament.



Cablejat d’stack a nivell de dades per a la interconnexió dels diferents equips d’acord amb els
alçats d’armari facilitats.



Un switch de Fibra òptica tipus CISCO SG300-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch o
similar



6 Transceivers de Fibra Òptica Monomode 1Gbps (un pels RACKs nous i un que connectarà amb
la Caseta de Jardiners)



Fuetons UTP Categoria 6A



Fuetons Fibra òptica Monomode OS2



Un mòdul de ventiladors pel RACK



Una base de 8 Endolls pel RACK



1 safata per a equips no enrackables

Rack de la Caseta de Jardiners
A aquest RACK disposa d’espais suficients per emmagatzemar els nous elements de la xarxa i no caldrà
ampliar amb un nou bastidor.
Aquest RACK estarà comunicat amb els nous RACKS de Jardins d’Àustria i dels lavabos del C/ Olot. La
comunicació es realitzarà amb un cable de 6 fibres òptiques d’exterior en estrella dels del RACK de la

Els quadre elèctric existent deurà disposar dels següents elements:

Carretera del Carmel fins a cada RACK. Les 6 fibres estaran connectades al seu extrem amb un panell de
Fibra monomode.



PLC Màster de govern de les Pilones



Mòdul d’extensió de PLC màster per a Botonera de Pujada i baixada de les pilones



Fonts d’alimentació de la pilona

Olot amb diverses fibres òptiques, diverses de les quals estan sense utilitzar i s’empraran per donar servei



Proteccions elèctriques amb diferencials i magnetortèrmics

fins als RACKS esmentant.

6.3.2.2.

RACK EXISTENT DE LA CASETA DELS JARDINERS

A la seva vegada el RACK actual de la Caseta de Jardiners està comunicat amb els RACKs de la
Carretera del Carmel, Serveis de Passeig de les Palmeres, Guixetes de Sant Josep i Guixetes del carrer

Al RACK existent de la Caseta de Jardiners li haurem d’afegir el següent:


Un Panell de 12 Fibres Òptiques Monomode OS2 amb 12 connectors SC/APC. 6 connectors seran

La Caseta de jardiners ja disposa d’un RACK de Telecomunicacions que es connecta amb els altres

per a cadascun dels dos RACKs nous que són els serveis del C/ Olot i Serveis del Passeig de les

RACKs existents del Parc Güell (Carretera Carmel, Sant Josep i Guixetes Olot) i amb la Casa Jaques.

Palmeres.

El RACK es mostra a continuació.



Tants guia-cables com a panells enumerats anteriorment, per organitzar els fuetons de connexió.
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Un switch de 8 ports de RJ45 model Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar.



8 ports d’accés RJ45 10/100/1000Mbps.



2 ports SFP+ 1/10Gbps.



Capacitat PoE per a tots els ports d’accés simultàniament.



Cablejat d’stack a nivell de dades per a la interconnexió dels diferents equips d’acord amb els

A aquest RACK disposa d’espais suficients per emmagatzemar els nous elements de la xarxa i no caldrà
ampliar amb un nou bastidor.
El RACK actual del C/Olot està comunicat amb el RACK de la caseta de Jardiners amb diverses fibres
òptiques, dues de les quals estan sense utilitzar i s’empraran per donar servei fins la Caseta de Jardiners.

alçats d’armari facilitats.


Rack de les Guixetes del C/ Olot

Mostrem a en les imatges anterior les fibres lliures.
Al RACK existent de les Guixetes del C/ Olot li haurem d’afegir el següent:

Un switch de Fibra òptica tipus CISCO SG300-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch o



1 panell de 24 ports UTP de categoria 6A que servirà pel següent:



Connectar la càmera tèrmica de comptatge de persones

Caseta de Jardiners i un que connectarà amb la casa Jaques)



Connectar la placa externa i interna del Videoporter IP



Fuetons Fibra òptica Monomode OS2



Connectar les càmeres de CCTV que controlen l’obertura i tancament de la Pilona del C/Sant



Un mòdul de ventiladors pel RACK



Una base de 8 Endolls pel RACK

similar


4 Transceivers de Fibra Òptica Monomode 1Gbps (un pels RACKs nous, un que connectarà amb la

6.3.2.3.

Josep i la de l’entrada central del C/ Olot


Tants guia-cables com a panells enumerats anteriorment, per organitzar els fuetons de connexió.



Un switch de 8 ports de RJ45 model Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar.





RACK EXISTENT DE LES GUIXETES CARRER OLOT

Les Guixetes del C/ Olot ja disposen d’un RACK de Telecomunicacions que és el que es mostra a
continuació.

8 ports d’accés RJ45 10/100/1000Mbps.
2 ports SFP+ 1/10Gbps.
Capacitat PoE per a tots els ports d’accés simultàniament.
Cablejat d’stack a nivell de dades per a la interconnexió
dels diferents equips d’acord amb els alçats d’armari facilitats.



1 Transceiver de Fibra Òptica Monomode 1Gbps amb la Caseta de Jardiners



Fuetons UTP Categoria 6A



Fuetons Fibra òptica Monomode OS2



1 safata per a equips no enrackables

Els quadre elèctric existent deurà disposar dels següents elements:


PLC de govern de la Pilona



Fonts d’alimentació de la pilona



Proteccions elèctriques amb diferencials i magnetortèrmics
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Connectar les càmeres de CCTV que controlen l’obertura i tancament de la Pilona del
C/Sant Josep

6.3.2.4.

RACK EXISTENT DE LES GUIXETES SANT JOSEP



Tants guia-cables com a panells enumerats anteriorment, per organitzar els fuetons de connexió.



Un switch de 8 ports de RJ45 model Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar.





Les Guixetes del C/ Sant Josep ja disposen d’un RACK de Telecomunicacions que és el que es mostra a
continuació.

8 ports d’accés RJ45 10/100/1000Mbps.
2 ports SFP+ 1/10Gbps.
Capacitat PoE per a tots els ports d’accés simultàniament.
Cablejat d’stack a nivell de dades per a la interconnexió
dels diferents equips d’acord amb els alçats d’armari facilitats.



1 Transceiver de Fibra Òptica Monomode 1Gbps amb la Caseta de Jardiners



Fuetons UTP Categoria 6A



Fuetons Fibra òptica Monomode OS2



1 safata per a equips no enrackables

Els quadre elèctric existent deurà disposar dels següents elements:


PLC de govern de la Pilona



Fonts d’alimentació de la pilona



Proteccions elèctriques amb diferencials i magnetortèrmics

Rack de les Guixetes del C/ Sant Josep
A aquest RACK disposa d’espais suficients per emmagatzemar els nous elements de la xarxa i no caldrà

Els nodes nous, de la mateixa manera que els existents, s’hauran de connectar entre ells. La forma

ampliar amb un nou bastidor.
El RACK actual de les Guixetes del C/ Sant Josep està comunicat amb el RACK de la caseta de Jardiners
amb diverses fibres òptiques, dues de les quals estan sense utilitzar i s’empraran per donar servei fins la
Caseta de Jardiners. Mostrem a en les imatges anterior les fibres lliures.
Al RACK existent de les Guixetes del C/ Sant Josep li haurem d’afegir el següent:


6.3.3.RACKS NOUS

1 panell de 24 ports UTP de categoria 6A que servirà pel següent:


Connectar la càmera tèrmica de comptatge de persones



Connectar la placa externa i interna del Videoporter IP

projectada de fer-ho serà amb 6 fibres monomode en estrella des del Rack de la Carretera del Carmel fins
els Nodes de Can Xirot, Casa Tires, Forat del Vent, Coll del Portell i Baixada de la Glòria. De la mateixa
manera sortirà una mànega de 6 fibres cap els dos Nodes dels Jardins d’Àustria i dels lavabos del Carrer
Olot. En el cas dels lavabos del Passeig de les palmeres, s’aprofitarà la fibra que hi arriba fins ells per a
colꞏlocar un RACK nou i agafar els serveis de la mateixa xarxa. Tot es pot visualitzar directament a
l’esquema d’instalꞏlacions de telecomunicacions.
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6.3.3.1.
RACKs DE CAN XIROT, CASA TRIAS, FORAT DEL VENT, BAIXADA DE LA GLÒRIA,
JARDINS D’AUSTRIA

Carretera del Carmel


A l’entrada de Can Xirot, Casa Trias, Forat del Vent i Baixada de la Glòra haurem de colꞏlocar un RACK de
24U i 19” 1120x600x600mm nou d’intempèrie aproximadament en l’indret detallat al plànol. Si aquest
RACK es desitgés desplaçar, el seu recorregut no podria superar els 30 metres des de l’indret actual. En
tot cas s’hauria de consultar la viabilitat tècnica al Projectista o al Director d’obra.

Connectar les càmeres de CCTV que controlen l’obertura i tancament de la Pilona de la

Connectar la pantalla digital que simularà les botoneres de pujada i baixada de les pilones i que
permetrà al vigilant obrir i tancar les mateixes.



Tants guia-cables com a panells enumerats anteriorment, per organitzar els fuetons de connexió.



Un switch industrial amb rang estès de Temperatura. de 8 ports de RJ45 i 2 de fibra SFP model
Switch Cisco IE-1000-8P2S-LM o similar.

Els detall del RACK ha estat descrit a l’apartat 3.1 i el seu aspecte és com el que mostra a la fotografia:






.



8 ports d’accés RJ45 10/100/1000Mbps.
2 ports SFP+ 1/10Gbps.
Capacitat PoE per a tots els ports d’accés simultàniament.
Cablejat d’stack a nivell de dades per a la interconnexió
dels diferents equips d’acord amb els alçats d’armari facilitats.

1 Transceivers de Fibra Òptica Monomode 1Gbps (un pels RACKs nous i un que connectarà amb
la Caseta de Jardiners)

Imatge de RACK d’intempèrie.



Fuetons UTP Categoria 6A



Fuetons Fibra òptica Monomode OS2



Un mòdul de ventiladors pel RACK



Una base de 8 Endolls pel RACK



1 safata per a equips no enrackables

Els quadre elèctric existent deurà disposar dels següents elements:


PLC de govern de les Pilones

fibres òptiques



Fonts d’alimentació de la pilon

El RACK nou serà un RACK de 24 U de 1120x600x600 mm que contindrà el següent:



Proteccions elèctriques amb diferencials i magnetortèrmics

Aquest RACK estarà comunicat amb el RACK de la Carretera del Carmel directament amb un cable de 6



Un Panells de 6 Fibres Òptiques Monomode OS2 amb 6 connectors de Fibra SC/APC que es
connectarà amb el RACK de la Carretera del Carmel.



1 panell de 24 ports UTP de categoria 6A que servirà pel següent:


Connectar la càmera tèrmica de comptatge de persones



Connectar la placa externa i interna del Videoporter IP
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6.3.3.2.

RACKs DELS LAVABOS DEL CARRER OLOT I DEL PASSEIG DE LES PALMERES

El RACK dels lavabos del C/Olot estarà comunicat amb el RACK de la Caseta del Jardiner directament
amb un cable de 6 fibres òptiques

A dins dels lavabos del C/ Olot haurem de colꞏlocar un RACK mural de 12U i 19” 650x600x400mm
d’intempèrie aproximadament en l’indret detallat al plànol. Si aquest RACK es desitgés desplaçar, el seu
recorregut no podria superar els 30 metres des de l’indret actual. Si es colꞏloqués en exterior, aquest

El RACK nou serà un RACK de 12 U que contindrà el següent:


connectarà amb el RACK de la Caseta de jardiners.

hauria de ser d’intempèrie com els descrits anteriorment. En tot cas s’hauria de consultar la viabilitat


tècnica al Projectista o al Director d’obra.

Un Panells de 6 Fibres Òptiques Monomode OS2 amb 6 connectors de Fibra SC/APC que es

1 panell de 24 ports UTP de categoria 6A que servirà pel següent:


Els detall del RACK ha estat descrit a l’apartat 3.1 i la seva ubicació és dins els armaris que es mostren a

Connectar les càmeres de CCTV que controlen la zona monumental

la fotografia:



Tants guia-cables com a panells enumerats anteriorment, per organitzar els fuetons de connexió.

.



Un switch industrial amb rang estès de Temperatura. de 8 ports de RJ45 i 2 de fibra SFP model
Switch Cisco IE-1000-8P2S-LM o similar.







8 ports d’accés RJ45 10/100/1000Mbps.
2 ports SFP+ 1/10Gbps.
Capacitat PoE per a tots els ports d’accés simultàniament.
Cablejat d’stack a nivell de dades per a la interconnexió
dels diferents equips d’acord amb els alçats d’armari facilitats.

1 Transceivers de Fibra Òptica Monomode 1Gbps (un pels RACKs nous i un que connectarà amb
la Caseta de Jardiners)

Ubicació de l’armari RACK dins del lavabo.



Fuetons UTP Categoria 6A



Fuetons Fibra òptica Monomode OS2



Un mòdul de ventiladors pel RACK



Una base de 8 Endolls pel RACK



1 safata per a equips no enrackables

6.3.4.CONNEXIÓ AMB BSM I GUÀRDIA URBANA. CASA JAQUÉS

La Caseta de Jardiners està connectada amb la Casa Jaques amb Fibra Òptica. Les fibres que hi hagi de
reserva s’usaran per interconnectar la xarxa del present projecte amb la Casa Jaqués.

D’altra banda a les coves dels lavabos dels Passeig de les Palmeres hi arriba una fibra òptica que podrà
donar servei a les càmeres més properes. Aquesta fibra òptica es suposa que està connectada amb els

D’altra banda, segons reunions amb BSM i l’IMI, existeix una connexió punt a punt Macrolan entre la Casa
Jaques i les oficines de BSM del Carrer Calàbria 66. Aquesta Xarxa permetrà incorporar tot el sistema

altres racks del parc. Probablement amb la Caseta de Jardiners.
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dissenyat en el projecte de forma que el que es visualitzi en el Centre de Control de la Carretera del



Càmeres IP i PoE

Carmel també es pugui visualitzar en el Centre de Control també es pugui veure a BSM.



Alta sensibilitat

De la mateixa manera, existeix una connexió de fibra monomode entre BSM carrer Calàbria i el Centre de



Detecció del nivell d’iluminació infraroja i ajustament automàtic

Control de la Guàrdia Urbana del C/ de la Guàrdia Urbana, 2. Aquesta connexió permetrà veure també les



Imatges d’alta qualitat

càmeres en la Seu de la Guardia Urbana



Funció Dia/Nit òptic per a commutar entre modus Dia i Nit, d’acord al nivell de ilꞏluminació



Les càmeres han de disposar d’ almenys un input i output per a senyals analògiques



Compensació per infrarojos



Balanç automàtic del blanc per situacions d’iluminació complexes



Reducció digital del soroll que minimitza el nivell de soroll de l’ambient per produir imatges nítides i
compensació del contrallum



40 metres per a les càmeres compactes de distancia d’ilꞏluminació infraroja



Funcionament hermètic en exteriors (IP66)



Disseny sòlid, resistent a vandalismes (IK10)



Capacitat ambiental amb una àmplia temperatura de funcionament de fred i calor (Des de -40º fins
a 60º)



Detectors de moviment incorporat i zones de privacitat.



Títols de Cámara.



Sortida de alarma



Possibilitat d’accés remot a la càmera amb contrasenya mínim de tres nivells, autenticació 802.1X
Radius, i amb https amb certificat emmagatzemat en la càmera.



Les càmeres s’hauran de poder visualitzar remotament de forma intelꞏligent



Sistema Unicast

6.4.

EXPLICACIÓ SISTEMA CCTV

6.4.1.CÀMERES DE SEGURETAT

Es vol crear un sistema de seguretat basat en Càmeres de CCTV de tipus IP que s’instalꞏlaran en el Parc
Güell de la forma indicada en el plànol corresponent d’instalꞏlacions. Les càmeres proposades han estat
triades per les seves característiques especial, per les dimensions, per la forma, per la seva capacitat de
poder ilꞏluminar per la nit amb sistemes infraroigs i la capacitat d’alimentar-se via POE des dels switchs
ubicats als diferents nodes.
Per a simplificar es proposen els requeriments més específics demanats per B:SM que han estat els
següents:
Les càmeres han de ser necessàriament no motoritzades amb òptica varifocal i tenir integrats els infraroigs
de llarg abast, i haurien de complir amb les següents característiques:

Les Càmeres proposades per a complir els requeriments són les NBE-4502-AL Bullet 2MP 2,8-12mm auto
IP67 IK10 de Bosch i el seu aspecte és el següent:
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El sistema de gravació d’imatges serà suficient per a les necessitats segons el volum de càmeres
definides i les necessitats de retenció establertes per tal d’aconseguir una capacitat d’emmagatzematge
suficient.
Segons les exigències de BSM, el sistema de gravació hauria de facilitar el següent:
El sistema de gravació hauria de permetre connexió amb un mínim de 32 fonts de vídeo per estació

Les característiques concretes d’aquesta càmera s’afegeixen a mode d’annex del projecte.
Segons les directrius que han estat donades a aquest projectista, les càmeres haurien de ser pintades de
color negre per a major discreció.
6.4.2.SISTEMA DE GRAVACIÓ



Compatible amb la majoria dels Standard de vídeo IP existents. S’hauria de fer servir el format
H264



El sistema haurà de permetre el visionat simultàniament en viu i en el gravador.



Compatibilitat amb diferents formats de vídeo d’altres fabricants.



El gravador haurà de disposar de la funcionalitat d’anàlisi de vídeo inclosa en el software, tant
l’anàlisi bàsic com l’anàlisi avançat.



Compatibilitat amb amplada de banda baixa (WAN)



El sistema haurà de optimitzar la visualització de moltes càmeres simultàniament., de forma que la
concurrència no penalitzi l’amplada de banda.



Interconnexió amb solucions d’accessos, detecció d’incendis e intrusió de diferents fabricants.



El sistema haurà de disposar d’equips separats per a visualització i gravació.



El sistema de gravació haurà de permetre gravar les imatges com a mínim amb una qualitat de
2Mbs/s. De la mateixa forma el sistema haurà de permetre que la qualitat de la imatge en viu en
remot sigui inferior a 512 kbs/s. Per evitar saturacions en l’amplada de banda.



El sistema de gravació haurà d’admetre com a mínim redundància RAID5 o superiors en els seus
components d’emmagatzematge.



Possibilitat estant o no els vídeos de visualització dels vídeos gravats o en directe des de
qualsevol punt de la xarxa, estant o no el videos emmagatzemats de manera local o remota



La interfície gràfica d’usuari haurà de ser exclusiva i ampliable, i ha de permetre visualitzar imatges
gravades o en directe des de diverses estacions remotes en un PC d’estació receptora, i amb
aquesta funció els responsables de seguretat poden controlar i supervisar múltiples ubicacions de
forma simultània, fins i tot si les estacions remotes estan connectades a través d’una xarxa WAN.



El sistema haurà de poder programar-se per poder respondre davant de situacions i
esdeveniments específics, i en situació d’alarma s’augmenti la qualitat de la gravació i es enviïn
imatges o missatges a personal de seguretat.



Compliment de la LOPD en el visionat d’imatges online, com en les gravacions que es puguen dur
a terme.



El sistema haurà de permetre funcions d’exportació programada per a copies i backups. En la
exportació el sistema haurà de copiar o exportar els codecs o programa de visionat conjuntament
amb la gravació.
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El sistema haurà de garantir nivells d’autorització de usuaris amb precisió dels permís individual
d’accés de cada usuari. S’haurà de poder configurar de forma individual funcions com el control de
visualització de càmeres, la reproducció i exportació de gravacions,com les configuracions i ajustos
del sistema.



En cas de donar-se la necessitat de visualització remota l’amplada de banda entre Parc Güell i la
seu remota de control de visualització hauria de garantir una amplada de banda de les línies de
comunicació de com a mínim 50 MB simètrics.



El software de gestió de vídeo recomanat es Milestone Systems en particular les llicències de les
càmeres seran les Milestone Professional Plus

6.4.3.MILESTONE
6.4.3.1.

Com la capacitat màxima de l’equip Vess A3340 de 60 TB és exagerada es proposa usar només 4 discs

SERVIDOR DE GRAVACIÓ

durs de 6TB, en total tindrem 24TB de gravació.

Es recomanaria realitzar la gravació de totes les càmeres amb la codificació H264, a 1280x1024, 15
frames per segon 24 hores el dia, durant 30 dies

Així els Requeriments finals són un NVR Vess A3340s E3 incl. 6x 4TB SATA HDD (24TB) Win7P 2U8
storage appliance
6.4.3.2.

LLICÈNCIES DE LES CÀMERES

Totes les càmeres deuran tenir les llicències Milestone Professional Plus
XPPPLU
SBL
XPPPLU
SDL

XProtect Professional+ Base License

1

XProtect Professional+ Device License

28

A més durant el primer any s’inclourà la protecció CarePlus:
YXPPPLUSD
L

One year Care Plus for XProtect
Professional+ Device License

24

Per a la gravació, la solució de Milestone proposada de Servidor de Gravació és el NVR Vess A3340 X 1,
Raid 5 + Spare Disk d’un màxim de 60 TB:
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6.4.4.SISTEMA DE VISUALITZACIÓ I REQUERIMENTS DEL ORDINADORS

Les càmeres s’hauran de poder visualitzar des de els següents indrets:

Respecte a la privacitat, les càmeres mostren únicament imatges tèrmiques amb les que no es
distingeixen persones Tampoc es produeix una gravació de la imatge tèrmica amb el que es compleix amb

Centre de Control de la Carretera del Carmel: .Per a tal efecte es colꞏlocarà una pantalla 16:9 de

tots els aspectes de privacitat de la LPD.

70” i un ordinador

Les càmeres hauran de discernir si dues persones estan juntes o entra un grup de persones.



Centre de Control de BSM: Es colꞏlocarà una pantalla de 16:9 de 70” i un ordinador

El comptatge només es realitzarà de persones, de totes formes el software ha de poder-se millorar per



Centre de Control de Guàrdia Urbana: Es colꞏlocarà una pantalla de 16:9 de 70” i un ordinador



comptar també bicicletes o gossos sense incrementar el hardware està. Així només caldria incrementar la
programació.

Les càmeres s’hauran de poder visualitzar des de els següents indrets:
Les característiques mínimes exigides per als Ordinadors són les següents:






Processador Intel i7 >@3GHz
8GB RAM
Targeta gràfica 2GB
HDD 500 Gb
Windows Professional (10).

6.4.5.MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

Caldrà adquirir el mobiliari adequat per a que els vigilants del centre de seguretat de la Carretera del
Carmel puguin exercir la seva feina en condicions adequades, per a tal efecte es considerarà la compra
d’una taula de dimensions mínimes 200x100 cm i dues cadires tenint en compte els conceptes
Comptatge de persones amb privacitat

d’ergonomia exigits en tasques on es requereixi temps elevat assegut.

El comptatge s’haurà de tenir en temps real sabent en cada moment quantes persones hi ha al Parc,
6.5.

SISTEMA DE COMPTATGE DE PERSONES. CÀMERES TÈRMIQUES

quantes han entrat i quantes han sortit. També s’hauria de saber també quantes persones han accedit i
sortit per cada entrada. També el software haurà de permetre filtrar les dades per dies.

Als accessos de totes les portes del Parc Güell es colꞏlocarà una sistema de càmeres tèrmiques IP i POE
pel comptatge de persones. La seva ubicació ha estat triada tenint en compte els següents criteris, que
sovint són contradictoris:


Intentar evitar la exposició directa al llum solar en la mateixa direcció de la càmera



aprofitar els bàculs existents de CCTV i Intèrfons/videoporter



Intentar colꞏlocar-les el més perpendicular possible als accessos



En els diferents accessos, intentar colꞏlocar-les a l’interior del Parc
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La càmera es connectarà al switch del RACK més proper, tal i com s’indica a l’esquema d’instalꞏlacions. La
xarxa es distribuirà fins el Centre de Control de la Carretera del Carmel on es connectarà un altre switch
del que penjaran els analitzadors d’imatge. Es colꞏlocarà, al Centre de Control, un analitzador d’imatge per
cadascuna de les càmeres tèrmiques, és a dir 9. L’analitzador d’imatge podrà ser una tarja d’imatge tipus
NVIDIA model JETSON TX2.
A part al centre de control es colꞏlocarà un Servidor amb web server on es visualitzarà totes les dades del
Comptatge. Pot servir el mateix ordinador de Control de CCTV i de les pilones.
6.6.

SISTEMA DE PILONES

6.6.1.PILONES.

A fi de protegir les entrades del Parc es colꞏloquen unes pilones se seguretat antiterrorista a l’entrada de
cada accés. Les pilones hauran de tenir entre 0,75m i 0,90m a partir .del terra.
Hi haurà tres tipus de pilona: D’alta seguretat amb motor, de seguretat mitjana amb motor i pilones fixesremovibles amb clau.
Per obrir les pilones s’insertarà una bàcul amb videoporter connectat amb el Centre de Control de la
Carretera del Carmel. Les pilones són controlades completament també pel sistema de CCTV amb el que
Gràfica exemple de Comptatge de persones

el guarda decidirà si obrir-les o tancar-les.
Així, les pilones seran pujades o baixades des del Centre de Control de la Carretera del Carmel. La
comunicació entre les pilones i el Centre de Control es farà amb un intèrfon tipus videoporter en tots els

La càmera proposada és la Q1941-E de Axis perquè compleix tots els requeriments demanats.

casos a excepció de la pilona central de C/Olot que s’accionarà amb trucada de telefonia mòbil.
A l’accés de la Baixada de la Glòria es colꞏloca una Pilona Semiautomàtica amb clau que permetrà la seva
baixada i pujada. No es connecta, com les altres pilones, a un videoporter per accionar l’entrada des del
Centre de Control la Carretera del Carmel.
L’accés lateral del Carrer Olot està protegit per quatre pilones, les dues centrals són d’alta seguretat del
tipus PL274-800 RFAK però les dues laterals són fixes removibles però amb el mateix nivell d’alta
seguretat antiterrorista.
Les pilones hauran de disposar a la part superior 4 leds de color blanc o una corona de leds que pugui
alertar visualment als vianants.

Detall de la Càmera AXIS Q1941-E
La càmera ha de poder pintar-se amb algun color per si la propietat decideix no usar el de la imatge.

L’adjudicatari haurà de disposar diferents solucions per als diferents tipus de paviments que tinguem en
cada entrada. S’haurà de preveure que hi ha indrets on les pilones estan situades en asfalt i d’altres que
estan situades en paviment de sorra.
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6.6.1.1.

XASSÍS: construït en acer electrosoldat d'altíssima robustesa que disposa de rails de lliscament
per assegurar el perfecte alineat i concentricitat de la pilona. Acabat lacat al forn color negre.
TAPA Acer Inoxidable AISI-304L amb empremtes antilliscants.

La justificació de la resistència als impactes es basa en la següent gràfica.

PILONES D’ALTA SEGURETAT

Les pilones proposades pel projecte són d’alta seguretat antiterrorista de diàmetre 274mm. El model
proposat és el PL274-800 RFAK de l’empresa Pilotec o similar.

Aquestes Pilones es situaran als Carrers Olot lateral, Olot central, Sant Josep, Coll del Portell, Forat del
Vent, Can Xirot, Casa Trias i Carretera del Carmel.
Les característiques bàsiques de les pilones són les següents



CILINDRE: Acer Lacat al forn.



DIÀMETRE DEL CILINDRE: Ø274



ALÇADA DEL CILINDRE: 800 mm.



PARET DE L'CILINDRE: 20-25 mm



CINTA REFLECTORA NIVELL III (opcional)



PRESOSTADO DE SEGURETAT integrat.



MINICENTRAL HIDRÀULICA integrada, que evita canonades, pèrdues de càrrega i
manteniment.



RÈGIM DE TREBALL: 20 Bar, força d'ascensió de la pilona 150 Kg.



RÈGIM DE TEMPERATURA DE TREBALL de -20 a +80.



TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ DEL MOTOR: 220V-50Hz.
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Gràfica d’impactes
de la Pilona M50
Un camió de 7500 Kg pot anar a 55km/h i la pilona resistirà a l’impacte i a 82 Km/h sense que es trenqui la
pilona.
Un cotxe de 2000 Kg pot anar a 95km/h i la pilona resistirà a l’impacte i a 160 Km/h sense que es trenqui
la pilona.
En tots els accessos on es colꞏloca les pilones, al disposar de poc espai d’acceleració, és impossible
arribar als 55 km/h amb un camió i a 95 km/h amb un cotxe, per tant el sistema de seguretat és correcte.
6.6.1.2.



Gruix del cilindre en ferro 20 i 25



Gruix del cilindre en acer inoxidable 20 i 25



Acabat estàndard INOX SORREJAT



Acabat estàndard acer inoxidable Setinat



Banda reflectant Nivell III 25-50 mm



Velocitat pujada 4 -5 seg.



Velocitat baixada abril -5 seg.



Baixada manual d'emergència opcional



Pressòstat inversió seguretat Integrat



Mànega elèctrica connexió 10 m. inclosa



Bomba hidràulica integrada dins de pilona



Freqüència ús Intensiu



Resistència als cops Fins 700.000J



Resistència al desfoni Fins 2000.000J



Temp. Règim de treball -40ºC. + 70ºC.

Consum 400W. 230V.
La justificació de la resistència als impactes es basa en la següent gràfica.

PILONES DE SEGURETAT MITJANA

En els casos on no es pugui agafar una velocitat gran podria ser útil una pilona antiterrorista de seguretat
inferior
Les pilones proposades pel projecte són d’alta seguretat antiterrorista de diàmetre 274mm. El model
proposat és el PL274-800 RAK-M30 de l’empresa Pilotec o similar.
Aquestes Pilones podrien substituir les situades als Carrers Olot central i Casa Trias.
Les característiques bàsiques de les pilones són les següents


Cilindre Ferro FE370 - Acer Inoxidable AISI 304 - AISI 316 L diàmetre 274



Alçada des del terra 800

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA
6.6.1.4.

PILONES FIXES/REMOVIBLES AMB CLAU LATERAL DEL CARRER OLOT.

L’accés lateral del Carrer Olot està protegit per quatre pilones, les dues centrals són d’alta seguretat del
tipus PL274-800 RFAK però les dues laterals són fixes-removibles però amb el mateix nivell de seguretat
antiterrorista.
El model proposat és el següent PL274-800 ERFK-M30. Es tracta d’una Pilona Extraïble removible de 274
mm i 800 mm d’alçada. INOX SORREJAT, Espessor del cilindre 12mm.
6.6.2.VIDEOPORTERS

A l’exterior dels accessos es colꞏloca una placa de videoporter IP que es connecta amb el Centre de
Control de Carretera del Carmel.
El videoporter proposat ha de ser antivandàlic, IK10, com tots els elements d’aquest projecte que vagin a
exterior. Es recomana la instalꞏlació de la Marca FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX.

Gràfica d’impactes
de la Pilona M30
Un camió de 7500 Kg pot anar a 30km/h i la pilona resistirà a l’impacte i a 55 Km/h sense que es trenqui la
pilona.
Un cotxe de 2000 Kg pot anar a 58km/h i la pilona resistirà a l’impacte i a 100 Km/h sense que es trenqui
la pilona.
En els accessos del C/ Olot central i Casa Trias on es colꞏloca les pilones, al disposar de poc espai
d’acceleració, és molt complicat arribar als 30 km/h amb un camió i a 60 km/h amb un cotxe, per tant el
sistema de seguretat és correcte.

6.6.1.3.

PILONA SEMIAUTOMÀTICA ACCÉS BAIXADA DE LA GLÒRIA

A l’accés de la Baixada de la Glòria es colꞏloca una Pilona Semiautomàtica amb clau que permetrà la seva

FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX

baixada i pujada. No es connecta, com les altres pilones, a un videoporter per accionar l’entrada des del

El monitor proposat que es situarà al centre de cotnrol es el monitor IP de Fermax Vivo+ amb pantalla

Centre de Control la Carretera del Carmel.

tàctil.
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6.6.3.ESPIRES

A fi de protegir possibles incidents de pujada o baixada de pilones quan passin vehicles es colꞏlocarà a
cada pilona dues espires o llaços magnètics. Es colꞏlocarà un davant i un darrera de la pilona. Els llaços
es colꞏloquen de forma semi-superficial a una fondària de 3 cm. Les seves dimensions són

6.6.4.2.

BÀCULS DE CÀMERES+ VIDEOPORTERS

aproximadament 1,5m entre punta i punt de l’espira.
És convenient, amb la fi de mimetitzar elements integrant Càmeres i plaques de videoporters colꞏlocar uns

6.6.4.BÀCULS
6.6.4.1.

bàculs més grans d’alçada 4 mts i de diàmetre 200mm.
BÀCULS DE VIDEOPORTER

Les plaques antivandàliques de videoporter es colꞏlocaran uns bàculs de cilíndrics de 1,3 mt d’alçada. El
diàmetre dels postes serà de 168 mm i l’espessor dels mateixos 5mm. En principi l’acabat serà INOX
SORREJAT
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6.6.4.3.

APROFITAMENT DE BÀCULS D’ENLLUMENAT I MEGAFONIA EXISTENTS

En alguns casos serà convenient usar Bàculs d’enllumenat i Megafonia Existents com les càmeres del
Turó de les Tres Creus, el Forat del Vent, entrada Carretera del Carmel, Passeig de les Palmeres, i dels
Jardins d’Àustria.

Bàcul Existent Turó de les Tres Creus

El bàcul ubicat a l’Escola Baldiri que conté càmeres que visualitzen la Sala Hipòstila haurà de ser
forçosament més alt, degut a la diferència de nivells, en total 7 mts.
La ubicació de tots els bàculs i la seva alçada es pot visualitzar a l’esquema General del Projecte de
Seguretat
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Bàcul Existent de megafonia al costat de la Sala Hipòstila

Bàcul Existent d’enllumenat al costat del Forat del Vent
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En d’altres casos l’estudi d’aprofitament dels pals existents s’haurà d’estudiar individualment.
6.6.5.CENTRE DE CONTROL DE LES PILONES

Al Centre de Control de la Carretera del Carmel es visualitzarà, mitjançant el sistema CTTV i els
videoporters les pilones d’accés al Parc. El servei de seguretat serà encarregat d’obrir i tancar les portes i
per a tal efecte es colꞏlocaran dos equips que seran igualment funcionals:


Botonera física amb els 8x2 botons de Pujar i Baixar i 8x2 leds de posició de la pilona (2 botons per
pujar i per baixar i 2 leds que indiquen si la pilona està dalt o abaix)



Pantalla HMI de 12” amb simulació de botonera amb 8x2 imatges de Pujar i Baixar i 8x2 imatges
de posició. Es proposa la pantalla SIMATIC HMI TP1200 Comfort

Bàcul existent d’enllumenat al passeig de les palmeres

6.7.

SISTEMES ASSOCIATS A CADA NODE I/O ACCÉS

En el present apartat es mostren els sistemes associats a cada node o accés de forma i també la ubicació
proposada de les càmeres amb els seus angles de visió així com una simulació de les pilones proposades.
Aquestes ubicacions són estimades. Es realitzarà el replanteig precís dels elements in situ sota vist i plau
de patrimoni, parcs i jardis i BSM.
6.7.1.CARRETERA DEL CARMEL

Els sistemes associats al Node de la Carretera del Carmel es poden Visualitzar a l’Esquema General i que
Bàcul Existent d’enllumenat al costat de l’entrada de Carretera del Carmel

reproduïm a continuació:.
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Càmeres sobre bàcul B3 i pilona

Esquema Node Carretera del Carmel.
Al node indicat s’haurà de substituir la Pilona i el bàcul del videoporter pels nous models del projecte.
Els bàculs de les càmeres tèrmiques i de CTTV es situaran sobre les guixetes de la Carretera del Carmel i
sobre un poste existent a l’interior.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs
corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:
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Visió de la càmera sobre bàcul B3

Bàcul existent B2 sobre el que es colꞏlocarà la càmera
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Visió de la càmera sobre bàcul B2

6.7.2.CAN XIROT

Els sistemes associats al Node de Can Xirot es poden Visualitzar a l’Esquema General i que reproduïm a
continuació:.

Esquema Node Can Xirot.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs
corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:
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Càmeres sobre bàcul B5 i pilona

Visió de la càmera sobre bàcul B5

Càmera sobre bàcul B6 i pilona

Visió de la càmera sobre bàcul B6

6.7.3.CASA TRIAS

Els sistemes associats al Node de la Casta Trias es poden Visualitzar a l’Esquema General i que
reproduïm a continuació:.
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Càmera sobre bàcul B7 i pilona

Visió de la càmera sobre bàcul B7

Esquema Node Casa Trias.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs
corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA

Càmeres sobre bàcul B8 i pilona

Visió de la càmera sobre bàcul B8

Esquema Node Forat del Vent.

6.7.4.FORAT DEL VENT

Els sistemes associats al Node del Forat del Vent es poden Visualitzar a l’Esquema General i que

A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs

reproduïm a continuació:.

corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:
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Visió d’intèrfon del bàcul B10

Càmera sobre bàcul existent B9 i pilona
Càmera sobre bàcul existent B9 i pilona

6.7.5.COLL DEL PORTELL

Els sistemes associats al Node del Coll de Portell es poden Visualitzar a l’Esquema General i que
reproduïm a continuació:.

Visió de la càmera sobre bàcul B10

Càmeres sobre bàcul B10
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Càmera sobre bàcul B12 i pilona

Esquema Node Coll del Portell.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs
corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:
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Visió de la càmera sobre bàcul B11

Visió de la càmera sobre bàcul B12

A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs
corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:

6.7.6.BAIXADA DE LA GLÒRIA

Els sistemes associats al Node de Baixada de la Glòria es poden Visualitzar a l’Esquema General i que
reproduïm a continuació:.

Càmeres sobre bàcul B16

Visió de la càmera sobre bàcul B15

Càmeres sobre bàcul existent B15
Esquema Node Baixada de la Glòria.
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Càmera sobre bàcul existent B27

Visió de la càmera sobre bàcul B27

Visió de la càmera sobre bàcul B16

Esquema Node Sant Josep de la Muntanya.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs

6.7.7.SANT JOSEP DE LA MUNTANYA

Els sistemes associats al Node de Sant Josep de la Muntanya es poden visualitzar a l’Esquema General i

corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són

que reproduïm a continuació:.

varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:
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Visió de la càmera sobre bàcul B18

Càmera sobre bàcul B17

Visió de la càmera sobre bàcul B17
6.7.8.JARDINS D’AUSTRIA

Els sistemes associats al Node de jardins d’Àustria es poden visualitzar a l’Esquema General i que
reproduïm a continuació:.
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Esquema Node Jardins d’Àustria.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs
corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:
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Visió de la càmera sobre bàcul B22
6.7.9.PASSEIG DE LES PALMERES

Visió de la càmera sobre bàcul B21

Càmera sobre bàcul existent B21

Els sistemes associats al Node del Passeig de les Palmeres es poden visualitzar a l’Esquema General i
que reproduïm a continuació:.

Visió de la càmera sobre bàcul B22

Càmeres sobre bàcul B22
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Càmeres sobre bàcul existent B27

Visió de la 1ª càmera sobre bàcul B27

Esquema Node Passeig de les Palmeres.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs
corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:
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Visió de la 2ª càmera sobre bàcul B27

6.7.10. CARRER OLOT

Els sistemes associats al Node del C/ Olot es poden visualitzar a l’Esquema General i que reproduïm a
continuació:.

Visió de la càmera sobre bàcul B23

Càmera sobre bàcul B23

Esquema Node Carrer Olot.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV i intèrfons sobre els bàculs

Visió de la pilona 9

Càmera sobre bàcul B25

corresponents. També mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són
varifocals així que, en el moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la
porta en visualització:
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Càmera sobre bàcul B25 i pilones

Visió de la 1ª càmera sobre bàcul B25

Càmeres sobre bàcul B26
6.7.11. ZONA MONUMENTAL / RACK LAVABOS C/ OLOT BALDIRI

Els sistemes associats al Node de Zona Monumental amb RACK sobre els lavabos el C/ Olot es poden
visualitzar a l’Esquema General i que reproduïm a continuació:.

Visió de la 2ª càmera sobre bàcul B25

Visió de la 2ª càmera sobre bàcul B26
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Càmeres sobre bàcul B21

Càmeres sobre bàcul B19

Esquema Node Zona Monumental.
A continuació mostrem unes simulació de les Càmeres de CTTV sobre els bàculs corresponents. També
mostrem la visió que s’obtindrà de les càmeres. Recordem que les càmeres són varifocals així que, en el
moment de la instalꞏlació, es pot fer zoom per engrandir o deixar únicament la porta en visualització:

Visió de la1ªcàmera sobre bàcul B19
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Verificar funcionament correcte de matrius, teclats, consoles junt amb el sistema coaxitron.



Verificar correcte emmagatzematge i consultes de gravacions de vídeo en diferents modes.



Verificar funcionament estable dels discs durs i proposar canvis del mes crítics.



Verificar el correcte funcionament dels monitors i plaques de videoporter.



Verificar si remotament es visualitzen les càmeres en BSM i Guàrdia Urbana



Verificar les càmeres tèrmiques si continuen rebent les imatges correctament i processant-les.
Netejar les òptiques i proteccions, verificar les tensions d’alimentació i comprovar el correcte
enquadrament de les mateixes. Verificar amb comptatge manual dos cops a l’any en períodes de
30 minuts. Controlar si es guarden correctament l’històric de persones que han entrat i sortit del
parc.

Visió de la1ªcàmera sobre bàcul B20

Visió de la2ªcàmera sobre bàcul B20



Interfonia: verificar que el video i l’àudio funcionen correctament i es comuniquen amb la
recepció. Comprobar si les pilones s’obren i es tanquen tant amb els pulsadors com amb el

6.8.

software instalꞏlat per aquest servei. Comprobar en el monitor de videoporter la correcta

MANTENIMENT

visualització de tots els videoporters instalꞏlats.

6.8.1.GARANTIA ANUAL

L’adjudicatari de les obres realitzarà una Garantia anual de tots els seus equips i el seu equipament. No
obstant existirà un pla de manteniment de les instalꞏlacions de Telecomunicacions que detallem a
continuació.
6.8.2.PLA DE MANTENIMENT DE TELECOMUNICACIONS

El pla de manteniment compren una sèrie de tasques periòdiques per a la comprovació del correcte
funcionament del sistema de Telecomunicacions.. La periodicitat de les tasques serà trimestral i es
composa de les següents fases:


Càmeres, netejar òptiques i proteccions, verificar tensions d’alimentació, comprovar la qualitat
de vídeo i el correcte enquadrament de la imatge mitjançant visualització. Si fos necessari es
tornaria a ajustar la òptica i/o l’enquadrament.



Certificar els enllaços de coure (cablejat UTP) i de fibra òptica, comprovant connectivitat, ample
de banda i atenuació com a mínim.



Verificar funcionament de la visualització, les pantalles de video i monitors PC, comprovant si hi
ha símptomes d’envelliment.



Verificar racks, switchs i elements actius intercalats entre les càmeres i el control central.
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6.9.




NORMATIVA

Agència Catalana de Protecció de Dades: Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament

LLEI 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer (BOE 2008.02.13), pel qual es regula la producció i gestió
dels

residus

de

construcció

i

de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.


Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)



Reglament Europeu de Protecció de Dades



Real Decreto 842 / 2002, de 2 de agosto, pel qual s’aprova el Reglamento electrotécnic per a baixa





PILONES

tensió.

BÀCULS

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, pel qual s’aproba el Reglament regulador de les

ESPIRES

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a

VIDEOPORTER
CÀMERES TÈRMIQUES

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, pel qual s’aprova el Reglamento de Seguridad
Privada.



ANNEXES AMB DOCUMENTACIÓ DEL MATERIAL

CÀMERES

l’interior de les edificacions.


6.10.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i

SWITCHS
PANELLS DE FO I CAT 6A.

de salut en els llocs de treball

SISTEMA MILESTONE

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de

RACKS EXTERIORS I INTERIORS

seguretat i de salut a les obres de construcció, així com la resta de normativa vigent referent a la
prevenció de riscos laborals.


Normes ISO/IEC 11801 ‘Information technology — Generic cabling for customer premises’. Class E.



LEY 9/2014 de 9 de M aig,G eneralde Telecom unicacions.



NORMES UNE 133100



CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ



LLEI 22/2011 de 28 de Juliol de residus i sòls contaminats



REIAL DECRET 842/2002 de 2 d’Agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.



REIAL DECRET 105/2008 de 1 de febrer pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i
demolició



ORDEN MAM 304/202 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoració i eliminació de la
llista europea de residus.
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7. ANNEX 1. SERVEIS EXISTENTS
Per a la redacció del present projecte, s'ha tingut en compte la informació de les diferents
companyies subministradores de serveis i informació facilitada per la BSM.
Aquesta informació queda reflectida en els plànols del projecte.
En el present annex es recull tota la informació obtinguda sobre les xarxes de subministrament de
serveis, que transcorren per l’àmbit d’afectació i entorn de les obres.
Les actuacions de les obres afectaran als diferents accessos exteriors al Park mentres que a
l’interior del Park s’intentara utilitzar rases existents marcades als plànols i comprovats in situ .
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SERVEIS EXISTENTS PARK GÜELL
Sanejament
Electrricitat
Telefonia
Reg
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SERVEIS EXISTENTS CARRER OLOT
Aigua
Enllumenat
Sanejament
Aprofitament hidric
Mines
BT i MT
Gas
Telefonica
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8. ANNEX 2. ESTUDI SEGURETAT I SALUT

INDEX GENERAL
1.- MEMÒRIA
1.1.- INTRODUCCIÓ.
1.1.1.- Denominació del Projecte.
1.1.2.- Situació.
1.1.3.- Propietari.- Promotor
1.1.4.- Autor del Projecte d´ Execució Material
1.1.5.- Autor del E.S.S.
1.1.6.- Objecte d'aquest E.S.S.
1.2.- MEMÒRIA INFORMATIVA.
1.2.1.- Tipus d'obra i descripció
1.2.1.1.- Procés constructiu.
1.2.1.2.- Fases d’obra.
1.2.1.3.- Accessos.
1.2.1.4.- Edificis colindants.
1.2.1.5.- Instalꞏlacions aèries i subterrànies.
1.2.1.6.- Climatologia.
1.2.1.7.- Centres assistencials mes pròxims.
1.2.1.8.- Característiques constructives.
1.3.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.3.1.- Pressupost execució material obra
1.3.2.- Unitats constructives
1.3.3.- Termini d'execució i mà d´obra
1.3.4.- Oficis a intervenir
1.3.5.- Mitjans auxiliars
1.3.6.- Maquinària
1.3.7.- Instalꞏlacions provisionals d'obra
1.3.8.- Anàlisi de riscos
1.3.8.1.- Riscos professionals i mides de protecció
1.3.8.2.- Riscos de danys a tercers i mides de protecció
1.3.8.3.- Riscos en desplaçaments a obra i mides de protecció.
1.3.8.4.- Càlcul per determinar la "Magnitud del Risc".
1.3.9.- Equips de protecció Individual.
1.3.10.- Mitjans i Sistemes de protecció colꞏlectiva.
1.3.11.- Sistemes i Mitjans Auxiliars d'utilitat preventiva.
1.3.12.- Sistemes i equips preventius per protecció d'instalꞏlacions.
1.3.13.- Condicions de seguretat, resguards i proteccions de màquines.
1.3.14.- Vàlvules i filtres preventius.
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1.3.15.- Aparells d'alarma, detectors i comprovadors.
1.3.16.- Instalꞏlacions de primers auxilis.
1.3.17.- Instalꞏlacions per salubritat i confort del personal.
2.- PLEC DE CONDICIONS
2.1.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ.
2.1.1.- Dret positiu en matèria preventiva per a la construcció.
2.2.- OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES.
2.2.1.- Funcions i prestacions dels Coordinadors de Prevenció.
2.2.2.- Informació facilitada pel Promotor, els Contractistes i altres empresaris.
2.2.3.- Obligacions dels altres agents que intervenen en l'obra
2.3.- CONDICIONS DE RECEPCIÓ, UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MITJANS,
EQUIPS I SISTEMES DE PROTECCIÓ
2.4.- ÒRGANS DE L'EMPRESA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I
SALUT
2.5.- ÒRGANS DE L'EMPRESA COMPETENTS EN MATÈRIA DE MEDICINA
PREVENTIVA
2.6.- VIGILANT DE SEGURETAT, COMISSIÓ DE RESPONSABLES DE PREVENCIÓ,
COMITÈ LEGAL DE SEGURETAT I SALUT.
2.7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT.
2.8.- DOCUMENTS PER A LA PREVENCIÓ I COORDINACIÓ.
2.9.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR.
2.9.1.- Previsions tècniques
2.9.2.- Previsions econòmiques
2.9.3.- Certificacions
2.9.4.- Previsions a els mitjans auxiliars d´ utilitat preventiva.
2.9.5.- Previsions a la implantació i utilització dels mitjans de seguretat.
2.10.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR A L'APLICACIÓ DE LES
TÈCNIQUES DE SEGURETAT.
2.10.1.- Tècniques Analítiques de Seguretat
2.10.1.1.- Posteriors a l'accident
2.10.1.2.- Prèvies a l'accident
2.10.2.- Tècniques Operatives de Seguretat
2.10.2.1.- Sobre el factor Tècnic
2.10.2.2.- Sobre al factor Humà
2.11.- CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ
2.12.- PROGRAMA BÀSIC D'ACTUACIÓ EN MEDICINA PREVENTIVA
2.12.1.- Reconeixement d'ingrés.
2.12.2.- Reconeixements periòdics.
2.13.- PROGRAMA D'ACTUACIÓ EN FORMACIÓ PREVENTIVA
2.13.1.- Formació mínima del Personal Tècnic
2.13.2.- Formació mínima del Personal de Producció
2.14.- RELACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR EN FASE DE
PROJECTE.
3.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
4.- ESTAT D’AMIDAMENTS DE SEGURETAT I SALUT
5.- QUADRE DE PREUS
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6.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT.
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1.- MEMÒRIA

1.2.- MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1.- INTRODUCCIÓ

1.2.1.- TIPUS D’OBRA I DESCRIPCIÓ
1.1.1.- DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

1.2.1.1 Procés constructiu

Aquest projecte té per objectiu les actuacions per a la millora de la Seguretat al Park Guell

Donada la complexitat de les obres a realitzar, i per tal de fer més entenedor el present Estudi,
s’ha dividit l’obra en diferents fases, que comprenen des del inici dels treballs corresponents a
l’execució de les rases de les noves instalꞏlacions fins la reposició de la superfície.

1.1.2.- SITUACIÓ
L’obra es situa en el Park Güell de la ciutat de Barcelona i contempla la zona d’actuació
indicada als plànols de projecte.

1.2.1.2 Fases d’obra

1.1.3.- PROPIETARI I PROMOTOR

TREBALLS PREVIS

Es redacta per encàrrec de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
Domicili social: Carrer de Calàbria,66
Població : 08015 Barcelona
CIF : A08765919

En els treballs previs es prendran totes les precaucions necessàries, d’acord amb la
normativa vigent, posant especial atenció en la protecció dels desnivells i en totes les
mesures de protecció individuals i colꞏlectives. Es mantindrà el tancament de l’obra, així com
totes les mesures de seguretat pertinents, per tal de reduir les afectacions als visitants al
Parc i als veïns.

1.1.4.- AUTOR DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ MATERIAL
El projecte ha estat redactat i desenvolupat per: Juncosa Sanchez Services S.L.P
1.1.5.- AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Autor : Francesc Juncosa Esperanza . Enginyer Tècnic Industrial
Consultora: JUNCOSA SANCHEZ SERVICES ENGINYERIA I ARQUITECTURA SLP.

FASE 1: RASES
Aquesta fase inclou les següents tasques :
- Excavació de rases i arquetes. Noves i afectacions de existents
- Colꞏlocació de tubs coarrugats nous i guia.
- Tirada cable
- Neteja de tubs guía existent per possible aprofitament
- Fonaments dels nous baculs,pilones, interfons.. .

1.1.6.-OBJECTE D'AQUEST ESTUDI
L'objecte d'aquest E.S.S. consisteix en assentar les bases tècniques, per fixar els paràmetres de
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució del Projecte
objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen del RD
1627/1997.
D'aquesta forma, s'integra al Projecte d'Execució Material les premisses bàsiques per a que el
constructor pugui preveure i planificar els recursos tècnics i humans, necessaris per al
compliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat amb la seva
organització funcional i els medis a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i
Salut, que tindran que presentar a la Direcció Facultativa i Coordinador, cadascun dels
contractistes i subcontractistes amb antelació al inici de les seves activitats en l’obra.

Es tindra en compte l’intervencio arqueológica si s’en deriva.
Caldra fer un aixecament topografic geolocalitzant les tapes existents metal.liques i fent cates en
tot el traçat dins del park i alguna en el carrer olot o exterior del carmel per comprovar posibles
afectacions de serveis
FASE 2: URBANITZACIÓ
Un cop acabats els treballs anteriors es podran portar a terme tots els treballs relacionats
amb la urbanització, entre el quals s’inclouen enderrocaments, pavimentació i colꞏlocació de
mobiliari urbà
FASE 3. COLꞏLOCACIÓ
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Aquesta fase inclou les següents tasques :
- Colꞏlocació Baculs, Interfons, Pilones, Racks
- Repasos finals de paviments i acabats
FASE 4. POSTA EN MARCHA
Despres de fer la fase 3 es fara una petita posta en marcha de la zona en concret.
Al final de tot quan totes les zones esten acabades es farà la posta en marcha general tal i com
marca la planificació
1.2.1.3 Accessos
Els accessos variaran segons la zona, en aquest cas s’ha proposat fer-ho tot amb mitjans
manuals, s’hi s’hagues d’incorporar alguna maquinaria seria petita 3tn com a màxim, i en el cas
que s’incorpori s’haura de modificar el plànol adjuntat en alguns accessos per modificar
proteccions i passarelꞏles provisionals.
1.2.1.4 Edificis colindants
Existeixen edificis al voltant del carrer de Olot. Caldrà tenir-ho en compte, en particular en la
ubicació de la màquina encarregada de transportar les terres i enderrocs. Caldrà tenir en
consideració aquestes dades, ja que en la fase de construcció s’haurà de reduir parcialment la
circulació peatonal dins el parc, així com el trànsit rodat dels carrers colindants de forma puntual,
oferint especial atenció a la protecció peatonal. Per aquest motiu s’instalꞏlaran les proteccions
necessàries.
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1.2.1.5 Instalꞏlacions aèries i subterrànies:
El contractista haurà de comprovar la situació exacta dels serveis de les diferents companyies
subministradores de serveis, de les quals s’adjunta informació en el projecte d’execució.
1.2.1.6 Climatologia:
La població es beneficia d’un clima mediterrani degut a la seva situació geogràfica.
1.2.1.7 Centres assistencials mes pròxims:
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMARIA LARRARD
Travessera de Dalt, 79
08024 BARCELONA
Tel. 93 285 76 00
HOSPITAL VALL D’HEBRON
Passeig de la Vall d’Hebron 119
08035 BARCELONA
Tel. 934 893 000

1.3.2.- UNITATS CONSTRUCTIVES
Les unitats constructives que componen l'obra son:
- Instalꞏlació de càmeres CCTV, tèrmiques
- Instalꞏlació de Pilones Màxima seguretat,bàculs,interfons
- Instalꞏlació elèctrica i instalꞏlació de fibra òptica
- Tancament provisional de l’obra.
- Moviment de terres ( Excavacions de rases)
- Afectacions a serveis
- Fonaments bàculs intèrfons i pilones màxima seguretat
1.3.3. TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA
Termini estimat d’execució material de l’obra: 6 mesos.
1.1.1.1 Personal previst

- Estimació de mà d'obra en punta d'execució : 10 persones.

1.2.1.8 Característiques constructives:

1.3.4. OFICIS A INTERVENIR

Moviments de terres:
Excavació de les rases per a la colꞏlocació dels cables i arquetes de les noves instalꞏlacions
del parc.

- Excavadors i - Paletes
- Maquinistes
- Instalꞏladors fibra òptica i elèctrics

Fonaments:
Execució de la fonamentació superficial pels nous bàculs,interfons i pilones

1.3.5.- MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars a utilitzar durant els treballs a executar en aquesta obra són els
següents:

Instalꞏlacions:
Les instalꞏlacions de fibra òptica i electricitat
Urbanització:
Pavimentacions de sauló o paviment continuo de formigó o panot en vorera

1.3.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.3.1.- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA
El pressupost d'Execució Material s’adjunta en l’apartat corresponent del projecte.
Els diferents pressupostos es desglossen en el projecte del qual forma part aquest estudi.

A.-Excavació i fonaments
- Elements i sistemes de estrebament de terres i encofrats.
- Proteccions de rases
D.-Instalꞏlacions i acabats
- Plataformes de treball
Grups i equips de oxitall i soldadura
- Eines dielèctriques portàtils
- Pistola fixcas
- Eines manuals
Tots aquests mitjans tindran les característiques establertes per la Norma CE o UNE adient,
la resistència de treball serà l'escaient, disposaran de les proteccions o resguards efectius i
es faran servir, d’acord amb les instruccions del fabricant i de conformitat amb les
disposicions que assenyalen les ordenances i reglaments en vigència. No poden realitzar-se
cap mena de treball amb ells, si no reuneixen les mesures de seguretat i condicions de
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recepció de qualitat del producte corresponent.
1.3.6.- MAQUINÀRIA
Subministrament d'aigua potable.
Durant el decurs de l´ obra, està previst d'utilitzar les següents maquines:
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant la companyia
subministradora d'aigua, per a que instalꞏlin el corresponent comptador i poder continuar la
resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra.

A.-Maquinària mòbil
Compactadores manuals , remolinadors mecànic i traçadora de juntes amb disc de diamant

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible t segons les
Normes Bàsiques de l'edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanqueïtat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

B.- maquinaria automotriu. (Aixo serà en cas necessari)
Retroexcavadora i pala carregadora

Evacuació d'aigües negres i fecals.
C Maquines i eines.
Disc de diamant, serres, martells trencadors elements per excavacions manuals i equips auxiliars
Totes aquestes màquines compliran amb la normativa vigent descrita en el Plec de Condicions
d'aquest Estudi, i comptarà per tant al arribar a l'obra, amb tots els dispositius de seguretat i
elements de protecció que en aquest s'assenyalen. Per la seva utilització i manteniment es
seguiran les normes estipulades pel fabricant a la documentació corresponent, i en cap cas el
empresari propietari permetrà que una màquina treballi sense els dispositius i elements abans
indicats, en perfecte estat d'operativitat funcional.

Des del començament de l´obra es connectarà, si es possible,a la xarxa de clavegueram públic,
segons les instalꞏlacions provisionals d´ obra que produeixin abocaments d'aigües brutes.
Si es produís algun retard a la obtenció del permís municipal de connexió, o si aquesta connexió
no fós possible, es tindrà que realitzar a càrrec del contractista principal, una fossa séptica o pou
negre tractat amb bactericida
1.3.8.- ANÀLISI DE RISCOS.

1.3.8.1.- Riscos Professional i mesures de protecció
TREBALLS PRELIMINARS

1.3.7.- INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS D´OBRA
Subministrament d'energia elèctrica.

Descripció dels riscos mes freqüents:

Prèvia consulta a la companyia subministradora d'electricitat i havent obtingut el permís
corresponent, es procedirà a executar l'escomesa provisional d´obra, colꞏlocant la companyia els
seus comptadors, des de els quals el Contractista Principal procedirà a muntar la resta de l´
instalꞏlació elèctrica de subministrament a l ´obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió, segons projecte d´ instalꞏlador autoritzat.
Es realitzarà una distribució d´enllumenat i força, que garanteixi l'adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l´obra, com conductors tipus V-750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb el
apantallat suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d´ una obra.
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a javelina, plaques de presa de terra segons càlcul del projectista i
comprovació de la resistivitat per part de l'instalꞏlador.
Tots els circuits disposaran de protecció diferencial d'alta sensibilitat, i connexió d'empiuladura
mitjançant clavilles normalitzades.

- Atropellament i cops amb maquinaria
- Bolcada o falses maniobres de maquinaria mòbil
- Caiguda de persones
Mesures preventives previstes.
Proteccions colꞏlectives:
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
- A nivell del sol s'acotaran les àrees de treball, sempre que hi hagi previsió de circulació de
persones o vehicles i es colꞏlocaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A
DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS-310
"MAQUINARIA PESADA EN MOVIMENT".
- Les entrades i sortides de vehicles seran independents dels accessos als vianants, no
tindrà un pendent superior al 7%, i estarà adequadament ilꞏluminada i disposarà d´un senyal d´
STOP ben visible abans d´accedir a la via pública.
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- Als accessos a l´obra es colꞏlocaran de forma ben visible els senyals normalitzats "PROHIBIT
EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L´OBRA", "US OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR"
i "RISCOS DE CAIGUDA D´OBJECTES".
Equips de protecció individual:
Proteccions personals:
Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàlꞏlica,
homologats segons CEE.
- Es preceptiu l'ús de granota de treball.
- Sempre que les condicions de treball exigeixin d´ altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/1992
(B.O.E. 28 / 12 / 1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 08 / 03 / 1995) i R.D. 773 / 1997
(B.O.E. 12 / 06 / 1997).

Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran així mateix de funda
protectora aïllant i resistent a l´ abrasió. - El circuit d'ilꞏluminació portàtil d'obra disposarà d´ un
transformador a 24 V.
- Del quadre general sortirà un circuit d´ alimentació per als quadres secundaris, protegits amb
interruptors magneto tèrmics d´alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de tensió de
seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs en zones humides i la
ilꞏluminació portàtil (24V), respectivament en els diferents talls. Aquests seran d'instalꞏlació mòbil,
segons les necessitats de l´obra i acompliran les condicions exigides per a instalꞏlacions
d'intempèrie, estaran colꞏlocades de manera estratègica, a fi de disminuir en el possible el
numero de línies i la seva longitud.
- Tots els conductes utilitzats a l´instalꞏlació estaran aïllats per una tensió de
1000V.
- Tots els quadres elèctrics d´obra tindran colꞏlocada de manera ben visible el senyal normalitzat
"RISC ELÈCTRIC", disposarà d´una plataforma aïllant a la base i no tindrà accés directe a
elements de baixa tensió.
Equips de protecció individual:

INSTALꞏLACIÓ PROVISIONAL D´ELECTRICITAT.
Descripció dels riscos mes freqüents:

Proteccions personals:
Cremades per deflagració elèctrica.
- Contactes elèctrics directes.
- Contactes elèctrics indirectes.
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caigudes de persones de diferent nivell.

Casc de seguretat dielèctric, homologat.
- Guants dielèctrics, homologats.

Proteccions colꞏlectives:
Qualsevol part de l´ instalꞏlació es considerarà sota tensió en tant no es comprovi
l'escomesa realitzada per l'empresa subministradora, aquesta serà
preferentment subterrània, disposarà d´un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb
material aïllant en protecció a l´intempèrie, dotat d'entrada i sortida de cables per la part inferior,
la porta disposarà de pany de relliscada, en clau de triangle amb possibilitat de passar un
enclavament. Profunditat mínima de l'armari 0,25 m.
- El quadre general de comandament i protecció estarà colꞏlocat a continuació del quadre
de escomesa, i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall automàtic omnipolar i
protecció contra faltes a terra, sobrecàrregues i tall circuit, mitjançant interruptors magneto
tèrmics i diferencials de 300 mA.
- El quadre estarà colꞏlocat de manera que impedeixi el contacte dels elements
sota tensió.
- D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines eines
d'obra, dotats d'interruptor omnipolar, interruptor general magneto tèrmic, estant les sortides
protegides amb interruptor magneto tèrmic diferencial de 30mA.

Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb mànigues llargues incorporades, per a retirar
fusibles i realitzar treballs de precisió en voltants d´elements de baixa tensió.
- Comprovador de tensió
- Eines manuals dielèctriques homologades
- Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàlꞏliques.
- Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN.
- Botes aïllants.
- Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques.
- Tarimes, catifes, perxes, cortines aïllants.
- Sempre que les condicions de treball exigeixin d´altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/1992 (B.O.E. 28 / 12/1992), R.D.
159/1995 (B.O.E. 08 /03/1995) i R.D. 773/1997 (B.O.E.
12/06/1997).
RASES I ARQUETES
Descripció dels riscos mes freqüents:
Esllavissades del terreny
- Caiguda de persones
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- Topades d'objectes
- Atrapament amb tubs
Mesures preventives previstes.
Protecciones colꞏlectives:
En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball i sempre que es
prevegi circulació de persones o vehicles per els voltants de les zones de treball es
colꞏlocarà el senyal SNS-311 "RISCS DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL".
En treballs a l'interior de rases de profunditat superior a 1,30 m, si l'estabilitat del
terreny ho aconsella, s'entibarà o atalussaran adequadament els laterals
Equips de protecció individual:
Proteccions personals:
Serà obligatori l'us del casc i botes de seguretat amb puntera metàlꞏlica, homologats
per la CEE.
- Es perceptiu l’ús de la granota de treball.
- El personal que transporti o munti tubs, es protegirà amb guants de treball.
- Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà
als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/1992 (B.O.E. 28 / 12 /1992),
R.D. 159/1995 (B.O.E. 08 / 03 / 1995) i R.D. 773/1997 (B.O.E. 12 / 06 /1997).
INSTALꞏLACIONS:
Descripció dels riscos mes freqüents

- Calçat dielèctric.
- Guants aïllats per a treballs en tensió.
- Eines amb mànec aïllant.
Zona de treball ben ilꞏluminada.
- Escala de tisora amb tirant i calçat antilliscant a la base dels llargues per a evitar la
total obertura.
- Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.
- Senyalització de zones de treball.

1.3.8.4.- Càlcul per determinar la "MAGNITUD DEL RISC"
De conformitat amb al R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, el Contractista esta obligat a
reflectir al seu Pla de Seguretat la corresponent "AVALUACIÓ DE RISCOS" relatius a la
totalitat de les activitats constructives del present projecte.
La "MAGNITUD DEL RISC" (R), es determina per el producte de tres factors:
(P) La "PROBABILITAT DE PERDUDA".
(E) La "FREQÜÈNCIA D’EXPOSICIÓ".
(C) Les "CONSEQÜÈNCIES POSSIBLES".
Segons la formula:

Instalꞏlacions d'electricitat:
- Caigudes de personal a diferent nivell per l’ús inadequat de l'escala i/o bastida.
- Contactes elèctrics directes.
- Contactes elèctrics indirectes.
- Deflagracions amb projecció de partícules als ulls.
- Talls a extremitats superiors

2. R = P X E X C
:

Mesures preventives previstes.
Proteccions colꞏlectives:
Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que es tinguin que fer amb
tensió seran realitzades després de comprovar els circuits, continuïtat. aïllament i operativitat de
les proteccions de l’instalꞏlació. Revisió periòdica de l’instalꞏlació per a comprovar l'eficàcia de les
proteccions,connexionats i absències de puntejats.
Equips de protecció individual i medis auxiliars preventius:
Proteccions personals
Granota de treball.
- Casc aïllant homologat.
- Pantalla facial dialèctica i ulleres lleugerament acolorides (p.e.5DIN) per a realitzar
treballs de tensió.
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1.3.9. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades per la CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/1992 (B.O.E. 28 / 12 / 1992),
R.D. 159/1995 (B.O.E. 08 / 03 / 1995) i R.D. 773/1997 (B.O.E. 12 / 06 / 1997).
El Contractista Principal portarà un control documental de la seva entrega individualitzada
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepció signat per el
beneficiari.
En els casos en que no existeixin normes d´homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu us en aquesta obra, de entre els quals existeixin al
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions.
Per aquesta normalització interna es tindrà que comptar amb el vist i plau del tècnic que
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Higiene per part de la Direcció Facultativa.
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 es produeixi,
raonablement, carència dels mateixos.
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.
Guia dels equips de protecció personal de previsible us a l´obra.
- Casc de seguretat homologat.
- Pantalla facial de policarbonat transparent adaptable al casc.
- Pantalla facial d´acetat transparent adaptable sobre arnes subjectat al cap.
- Pantalla de soldador, de mà, homologada. Visor fosc DIN-12.
- Pantalla de soldador abatible sobre arnes subjectat al cap, homologada.Visor fosc
DIN-12.
- Ulleres antiimpactes i antipols homologades, de muntura universal, aptes per ser
superposades, si es cal, a muntures de carrer amb vidres graduats.. Visor orgànic
neutre.
- Ulleres d´esmerilat tipus cassoleta, amb respiradors i ajustables amb goma elàstica.
Visor orgànic.
- Ulleres panoràmiques de picapedrer, ajustables amb goma elàstica. Visor de reixa de
tela metàlꞏlica.
- Mascareta respiratòria autofiltrant de partícules de retenció mecànica simple, de
material celꞏlulòsic homologat.
- Mascareta respiratòria de seguretat antipartícules, de retenció mitjançant filtre
mecànic recanviable, homologat.
- Mascareta respiratòria de seguretat front emanacions tòxiques de baixa concentració,
retenció mitjançant filtre químic específic recanviable, homologat.
- Filtre per a mascareta antipols homologada.
- Filtre químic per mascareta homologat.
- Equip de respiració autònoma de pressió positiva, complert.
- Protectors auditius simples tipus tap d´escuma, homologats.
- Protector auditiu tipus auricular homologats.

- Cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista),homologat.
- Dispositiu anticaigudes homologat, per amarrador de cinturó de seguretat a sirga
d´encoratge de diàmetre 16 m/m.
- Faixa elàstica o cinturó lumbar de protecció de sobresforços.
- Canellera antivibratoria elàstica.
- Guants d'us general, tipus americà, palma, ungleres i cobredits en pell flor i dors de
lona.
Guants de cuir flor boví, per treballs de precisió.
- Guants antitallada de punt tipus ferrallista, amb palmell i dits en làtex rugós.
- Guants de soldador, de serratge, mànega llarga amb curtició al crom i folre anticalòric
a l'interior.
- Guants de goma impermeables a l'aigua.
- Guants de PVC.
- Guants aïllants per alta tensió.
- Guants aïllants per baixa tensió homologats. Classe III.
- Botes de seguretat homologades, amb puntera reforçada, pis antilliscant, plantilla
antisuor i transpirable. Classe III.
- Botes de mitja canya impermeables a l'aigua i a l'humitat, amb puntera reforçada
homologada.
- Plantilles antiobjectes punxants.
- Jaqueta de cuir per a soldador.
- Polaines per soldador.
- Granota de treball resistent a l'abrasió i al calor.
- Vestit de pluja sense costures.
Guia d'eleccions dels equips de protecció individual de possible utilitat a l'obra.
A.-Protecció de la cara.
1.-Els medis de protecció de la cara podran ser de varis tipus:
a.- Pantalla abatible amb arnès propi
b.- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
c.- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
d.- Pantalles sostingudes amb la mà
2.-Les pantalles contra la projecció de cossos físics tindran que ser de material orgànic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàlꞏlica prima
(recomanable) o previstes de un visor amb vidre inestellable.
En els treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla tindrà
que estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament acolorat, en previsió
de ceguesa per encebat intempestiu de l'arc elèctric.

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA

Les utilitzades en previsió de escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminizat reflectant
(l'amiant i teixits asbéstics estan totalment prohibits), amb visor corresponent, equipat amb vidre
resistent a la temperatura que tindrà que suportar.
3.-En treballs de soldadura eléctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó
de soldador", amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil al foc
per facilitar el picat de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inherent (Nertal), es
faran servir les pantalles de cap atallatge graduable per a poder-se ajustar.
4.-Les pantalles per soldadures, be siguin de mà com d'altre tipus, tindran que ser fabricades
preferentment amb poliester reforçat en fibra de vidre o amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no tindran que tenir cap part metàlꞏlica al
exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
B.- Protecció de la vista.
1.-Els medis de protecció ocular seran seleccionats en funció dels següents riscos:
a.-Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
b.-Acció de pols i fums.
c.-Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
d.-Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
e.-Radiacions perilloses per l'intensitat o naturalesa.
f.-Enlluernament
2.-La protecció per a la vista s'efectuarà mitjançant l’ús d'ulleres, pantalles transparents
o viseres.
3.-Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents:
a.- Les armadures metàlꞏliques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables
a la escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense prejudici de
la seva resistència i eficàcia.
b.- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi, tindran que ser completament
tancades i ben ajustades a la cara, amb visor de tractament antientelat; als
cascos de pols grossa i líquids seran com els anteriors però portaran
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els de més
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per una major ventilació.
c.- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinili flexible i amb
el visor de policarbonat o acetat transparent.
d.- Tindran que ser de fàcil neteja i reduir al mínim el camp visual.
e.- En ambients de pols fi, amb ambient calorós o humit, el visor tindrà que ser de
rixeta metàlꞏlica (tipus picapedrer) per impedir entelement.
f.- Les pantalles o visors seran lliures d'estries, esgarrapades, menisc i altres
defectes i seran de grandària i resistència adequats al risc.
g.- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i

C.- Vidres de protecció.
1.-Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic
transparent (orgànic) tindran que ser òpticament neutres, lliures de bombolles,
taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores tindran que transmetre no menys
del 89% de les radiacions incidents.
2.-Si el treballador necessités vidres correctors, al mancar aquests de homologació
específica CEE, per tractar-se d'una pròtesi personal i individualitzada, el Contractista
li podrà proporcionar ulleres protectores amb visors homologats vasculants per
protecció dels vidres correctors o altres que puguin ser superposades a les
graduades del propi interessat.
3.-Quan en el treball a realitzar existeixi risc de enlluernament (p.e. electricistes), les
ulleres seran de color o portaran un filtre per garantir una absorció lumínica suficient.
D.- Proteccions a les orelles.
1.-Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori l’ús d'elements o
aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals
d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar.
2.-Pels sorolls amb un grau d’intensitat elevada, es dotarà als treballadors que hagin de
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, discs o casquets antisorolls o
dispositius similars.
3.-Quan es sobrepassi el llinda de seguretat normal serà obligatori l’ús de taps
contra el soroll, de goma, plàstic, serà malꞏleable, cotó o llana de vidre.
4.-La protecció dels pavellons auditius combinarà amb la del crani i la cara pels medis
previstos en aquest estudi.
5.-Els
elements
de
protecció
auditiva,
seran
sempre
d'us
individual.
s'adesaran protegits contra el fregament. Serà d'us individual i no podran ser
utilitzats per diferents persones.
4.-Les pantalles per soldadures, be siguin de mà com d'altre tipus, tindran que ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat en fibra de vidre o amb fibra
vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no tindran que tenir cap part
metàlꞏlica al exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldadura
E.- Protecció de les extremitats inferiors.
1.-Per la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de botes de seguretat, adaptades als riscs a prevenir:
a.- En treballs en risc d'accident mecànics als peus, serà obligatori l’ús de botes de
seguretat amb reforços metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada
per evitar la corrosió.
b.- Front el risc derivat de l’ús de líquids corrosius, o front el riscs químics, es farà
us de calçat de pis de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i es
tindrà que substituir el cosit per la vulcanització a l'unió del cos al bloc del pis.
c.- La protecció front l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de goma, que

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA
hauran de tenir la puntera metàlꞏlica de protecció mecànica per la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
2.-En els casos de riscs concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits
màxims de defensa front als mateixos.
3.-Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat
aïllant sense cap element metàlꞏlic.
4.-En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, al no tenir elements de
ferro o acer, la tanca serà zafatge ràpid per obrir-la ràpidament davant l'eventual
introducció de partícules incandescents.
5.-Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. En
els llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus,
encenalls, vidres,etc. serà recomanable l’ús de plantilles d'acer flexibles sobre el bloc
del pis de la sola, simplement colꞏlocades al interior o incorporades al calçat des de
origen.
6.-La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l’ús
de cobrepeus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug.
7.-Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles antisuor.
F.- Protecció de les extremitats superiors.
1.-La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons
i maniguets seleccionats per prevenir els riscs existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
2.-Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex
o ris antitallada,etc., segons les característiques o riscs del treball a realitzar.
3.-En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmes de les
mans, fent-se servir als efectes didals o manyoples.
4.-Per a les maniobres amb electricitat es tindran que fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim
pel qual han estat fabricats, prohibint l’ús d'altres guants que no compleixin aquest
requisit indispensable.
5.-Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus
cirurgià.
G.- Protecció de l'aparell respiratori.
1.-Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents
característiques:
a.-Seran de tipus apropiat al risc.
b.-S´adaptaran completament al contorn facial de l´usuari, per evitar filtracions.
c.-Determinaran les mínimes molèsties al usuari.
d.-Es vigilarà la conservació i funcionament amb la necessària freqüència i en tot
cas un cop al mes.
e.-Es netejaran i desinfectaran després del seu us.
f.- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.

g.-Les parts amb contacte amb la pell tindran que ser de goma especialment
tractada o de neoprè per evitar l'irritació de la epidermis.
h.-En l’ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l’ús de ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats al efecte pel fabricant del equip respiratori, i
els oculars correctors específics per l'usuari.
Es tindrà especial atenció en el perfecte ajustament de aquells usuaris que
tinguin o deformacions notòries que afectin al oval facial.
2.-Els riscs a prevenir de l'aparell respiratori seran els obligats per:
a.-Pols, fums i boires.
b.-Vapors metàlꞏlics i orgànics.
c.-Gasos tòxics industrials.
d.-Monòxid de carboni.
e.-Baixa concentració de oxigen respirable.
3.-L'us de caretes amb filtre s'autoritzaran sols en aquells llocs de treball en els que
existeixi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.
4.-Els filtres mecànics es tindran que canviar sempre que el seu us i nivell de saturació
dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de
cada us, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.
5.-Sota cap concepte es substituirà leus de la protecció respiratòria adequada al risc,
per ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica que ocasionalment encara
compte amb adeptes al nostre sector.
H.- Protecció del cap.
1.-Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu us, la protecció
específica d´ulls i oïdes.
2.-Als llocs de treball on existeixi risc d´enganxada de cabells, per la seva proximitat a
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent
i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels
cabells o altres medis adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.
3.-Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori
l´ús de cobrecaps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables
sobre el casc (mai al seu interior).
4.-Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d´objectes o topades sobre el
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.
5.-Els cascs de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part
les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos
tindran que complir els següents requisits:
a.- Estaran formats pel casc pròpiament dit, i de arnes o atallatge de adaptació al
cap, el qual constitueix la part en contacte amb la mateixa i va provist d´una
"galtera" ajustada per la seva secció. Aquest atallatge, serà regulable a les
diferents mides dels caps, la fixació al casc tindrà que ser sòlida, deixant una
llim lliure de 2 a 4 cm. entre al mateix i la paret interior del casc, a la fi d´amortir
els impactes. Al interior del frontis del atallatge es tindrà que disposar d´un
desuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el
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cap tindran que ser reemplaçables fàcilment.
b.- Seran fabricats amb material resistent al impacte mecànic, sense prejudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 Qg. de pes.
c.- Es protegirà al treballador front a les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífics i tindran que ser incombustibles o de combustió lenta; es tindran que
protegir de les radiacions calorífics i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se.
d.- Es tindran que substituir aquells cascs que hagin patit impactes violents, encara
que no s´els i apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini de uns quatre anys, transcorregut el qual
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l´interior) es tindran que donar
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
e.- Seran d´us personal, podent-se acceptar en construcció leus per altres usuaris
posteriors, previ rentat sèptic dels mateixos i substitució integra dels atallatges
interiors per altres totalment nous.
I.- Protecció personal contra contactes elèctrics.
1.-Els operaris que tinguin que treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu
voltant , faran servir roba sense accessoris metàlꞏlics.
2.-Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant,
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant,
eines dielèctriques i bosses per al trasllat.
J.- Cinturons de seguretat.
1.-En tot treball d’altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2m.), serà perceptiu
leus de cinturó de seguretat anticaigudas (tipus paracaigudista amb arnès).
2.-Aquests cinturons reuniran les següents característiques:
a.- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d´alta tenacitat
apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
b.- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm. un espessor no inferior a 4m/m i llargària el mes
reduïda possible.
c.- Es revisaran sempre abans del seu us, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda
lliure des de l´altura de 5m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
d.- Aniran previstos d´anelles per on passaran la corda salvacaigudes, aquelles no podran
anar subjectes mitjançant reblons.

3.-La corda salvacaigudes serà de poliamida d´alta tenacitat, amb un diàmetre de
12m/m. Queda prohibit per aquest fi el cable metàlꞏlic, tant pel risc de contacte amb
línies elèctriques, quan per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La
sirga d´amarrador també serà de poliamida, però el diàmetre de 16 m/m.
4.-Es vigilarà de manera especial la seguretat de l´ancoratge i la seva resistència. En tot
cas, la llargada de la corda salvacaigudes tindrà que cobrir distancies el mes curtes
possibles.
5.-El cinturó, si be pot fer-se servir per varis usuaris durant la vida útil, durant el temps
que persisteixi el risc de caiguda d´alçària, estarà individualment assignat a cada

usuari amb rebut visat per part del receptor.
1.3.10.- MITJANS I SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA.
1.3.10.- MITJANS I SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA.
Tanca metàlꞏlica autònoma per a contenció de vianants.
Serveix per impedir l´accés a zones de risc potencial. Tindran com a mínim 90 cm. d´alçada,
estant construïdes a base de tubs metàlꞏlics. Disposaran de potes per mantenir-se
verticalment.
Cordó de abalisament.
Es colꞏlocarà als límits de zones de treball o de pas a les zones que existeixi risc de caiguda
per desnivell o per caiguda d´objectes. Si es necessari serà reflectant.
Passadís de seguretat.
Es colꞏlocarà als accessos o passos obligatoris, a l´obra i/o al seu entorn, on no sigui
possible eliminar el risc de caiguda d´objectes. La seva llargària i amplada dependran de les
circumstàncies de cada cas. Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a
base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons.
Aquests elements també podran ser metàlꞏlics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la
coberta de xapa).
Seran capaços de suportar l´impacte dels objectes que poden caure, podent-se colꞏlocar
elements amortidors sobre la coberta.( sacs terrers, capa de sorra, etc..).
Topall per vehicles.
Es disposarà als límits de zones d´aplec, abocament o maniobres, per impedir bolcades, Es
podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons
clavats als mateixos, o d´altra manera mes eficaç.
Marquesina de protecció.
Apantallament en previsió de caiguda d´objectes, formada d´una estructura de suport
generalment metàlꞏlica en forma de mènsula o peus drets, quallada horitzontalment de
taulons dorments de repartiment i taulons, capaços de retenir, sense colꞏlapsar-se, un
objecte de 100 Qg. de pes, després des de una alçada de 20m. i a una velocitat de 2 m/s.
Lona.
Es colꞏlocarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes, així com per aïllar a aquells
de les condicions atmosfèriques adverses.
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona tindrà que ser de
"KEVLAR", "NOMEX" o teixit ignífug equivalent (enrecordis'en que els teixits de fibra
asbéstica estan absolutament prohibits).
Es tindran en compte els ancoratge de la lona a l´estructura suport.
Cables de subjecció de cinturó de seguretat i els seus ancoratges.
Tindran suficient resistència com per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos
d´acord amb la funció protectora.
Bastides de estructura tubular adossades al terra.
Disposaran d'homologació CE. Prèviament al muntatge es tindrà que examinar a l´obra que
tots el elements no tinguin cap defecte apreciable al primer cop d´ull calculant amb un
coeficient de seguretat igual o superior a 4 vegades la càrrega màxima prevista d´us.
Les operacions de muntatge, us i desmuntatge, estaran dirigides per persones competents, i
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estarà autoritzat per allò, pel Responsable Tècnic del Contractista Principal a peu d´obra o
persona delegada per la Direcció Facultativa de l´obra.
A la bastida tipus "MUNDUS" no es tindrà que aplicar ,als perns, un parell de prémer
superior al fixat pels fabricants, a la fi de no sobrepassar el límit elàstic de l´acer que resten
rigidesa al nus.
Es comprovarà especialment que els mòduls de base quedin perfectament anivellats, tan en
sentit transversal com longitudinal. El recolzament de la base dels muntants es farà amb
dorments de taulons, roderes (perfils en "U") o altre procediment que reparteixi
uniformement la càrrega de la bastida damunt del terra.
Durant el muntatge es comprovarà que tots els elements verticals i horitzontals de la bastida
estiguin units entre sí i travats amb les diagonals corresponents.
Es comprovaran durant els muntatge la verticalitat dels muntants. La longitud màxima dels
muntants per suportar càrregues compreses entre 125 Qg/m2, no serà superior a 1,80m.
Per suportar càrregues inferiors a 125 Qg/m2 la llargària màxima dels muntants serà de
2,30 m.
Es comprovarà durant el muntatge la horitzontalitat entre bancades. La distancia vertical
màxima entre bancades consecutives serà superior a 2m.
estructura tubular quan la plataforma de treball estigui a una alçada no superior a quatre
vegades el costat mes petit de la seva base.
A la bastida de pòrtics, es respectarà escrupulosament les zones destinades a albergar les
rases interiors de l´escala així com els batiports d´accés al interior de les plataformes.
En cas de tractar-se d´algun model antic o tipus "MUNDUS" mancant d´escales interiors, es
disposarà lateralment i adossada, una torre d´escales completament equipada,o en últim
extrem una escala "de gat" adossada al muntant de la bastida,equipada amb anelles
perimetrals salvacaigudes (crinolina), o sirga d´amarrador tensada verticalment per
ancoratge del dispositiu de lliscament i retenció del cinturó anticaigudes dels operaris.
Les plataformes de treball seran les normalitzades pel fabricant per a les seves bastides i no
es dipositaran càrregues damunt els mateixos menys en les necessitats d´us immediat i
amb les següents limitacions:
a.-Quedarà un passatge mínim de 0,60m. lliure de tot obstacle (amplada mínima de la
plataforma amb càrrega 0,80m.).
b.-El pes sobre la plataforma dels materials, màquines, eines i persones, seran inferiors a la
càrrega de treball prevista pel fabricant.
c.-Repartiment uniforme de càrregues, sense provocar desequilibris.
d.-La barana perimetral disposarà de totes les característiques reglamentàries de seguretat
nomenades anteriorment.
e.-El terra de la plataforma de treball sobre les bastides tubulars de pòrtic, serà la normalitzada
pel fabricant.
f.- Sota la plataforma de treball es senyalitzaran o balisaran adequadament les zones previstes
de caiguda de materials o objectes.

S´inspeccionaran setmanalment el conjunt dels elements que componen la
bastida, així com després d´un període de mal temps, glaçades o interrupcions
importants dels treballs.
No es permetrà treballar a les bastides sobre rodes, sense la prèvia immobilització de les
mateixes, ni desplaçar´les en persones o materials sobre la plataforma de treball.
L´espai horitzontal entre un parament vertical i la plataforma de treball, no podrà ser

superior a 0,30m., distancia que s´assegurarà mitjançant l´ancoratge adequat de la
plataforma de treball al parament vertical. Excepcionalment la barana interior del costat del
parament vertical podrà tenir en aquest cas 0,60 m. d´alçada com a mínim.
Les passarelꞏles o rampes de intercomunicació entre plataformes de treball tindran les
característiques anunciades en aquests mateix ESH, mes endavant.
Bastida.
Prèviament al muntatge es tindrà que examinar a obra que tots els elements de les bastides
no tinguin defectes apreciables a simple cop d´ull, i després del muntatge es comprovarà
que el coeficient de seguretat sigui igual o superior a 4 vegades la càrrega màxima prevista
d´us.
Les operacions de muntatge, us i desmuntatge estaran dirigides per persones competents
per d´executar aquesta feina i estarà autoritzat pel responsable tècnic de l´execució material
de l´obra o persona delegada per la Direcció Facultativa de l´obra.
No es permetrà, sota cap concepte, l´instalꞏlació d´aquest tipus de bastida, de manera que
quedin superposats en doble fila o damunt de bastida tubular amb rodes.
S´assentaran sobre bases fermes anivellades i travades, en previsió d´empentades laterals i
la seves alçada no excedirà sense travar els 3m. i entre 3 i 6m. es faran servir borriquetes
armades de bastidors mòbils travats.
Les zones perimetrals de les plataformes de treball així com els accessos, passos i
passarelꞏles a les mateixes, susceptibles de permetre caigudes de persones o objectes des
de mes de 2m. d´alçada, estaran protegides amb baranes de 1m. d´alçada equipades amb
travesser intermedi i entornpeu de 20cm. d´alçada, capaços de resistir en el seu conjunt un
impuls frontal de 150 Qg/ml.
No es dipositaran càrregues sobre les plataformes de les bastides de borriquetes, llevat les
necessitats d´us immediat i amb les següents limitacions:
a.-Te que quedar un pas mínim de 0,40m. lliure de tot obstacle.
b.-El pes sobre la plataforma no superarà a la prevista pel fabricant i es tindrà que repartir
uniformement per no provocar desequilibris.
c.-La barana perimetral estarà equipada amb entornpeus de 0,20m. d´alçada.

Tant durant el muntatge quan durant leus normal, estaran allunyades mes de 5m. de la línia
d´alta tensió mes pròxima, o 3m. en baixa tensió.
Característiques dels taulons que constitueixen les plataformes (en absència de les
normalitzades per el fabricant):
a.-Fusta de bona qualitat, sense esquerdes ni nusos: Serà de selecció preferent l´avet sobre el
pi.
b.-Esquadra de gruix uniforme i no inferior a 2,4 x 15cm.
c.-No poden muntar entre si formant esglaons.
d.-No poden volar mes de quatre vegades el seu propi gruix (màxim 0,20m).
e.-Estaran subjectats per lies a les borriquetes.

Estarà prohibit leus d´aquesta classe de bastides quan la superfície de treball es trobi a mes
de 6m. d´alçada del punt de recolzament al terra de la borriqueta.
A partir de 2m. d´alçada s´haurà d´instalꞏlar baranes perimetrals completes o en el seu
defecte serà obligatori leus de cinturó de seguretat de subjecció per al que obligatòriament
es tindrà previst punts fixés d´aguant.
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Plataformes de treball
Durant la realització dels treballs, les plataformes de fusta tradicionals (en absència de les
normalitzades per el fabricant de la bastida), tindran que reunir les següents característiques
mínimes:
a.- Amplada mínima 60 cm.(3 taulons de 20 cm. d´amplada).
b.-La fusta haurà de ser de bona qualitat sense esquerdes ni nusos. Serà elecció preferent
l´avet sobre el pi.
c.-Secció de gruix uniforme sense balcament i no inferior a 7 cm. de cantell (5 cm. si es tracte
d´avet).
d.-Longitud màxima entre punts de suport de taulons 2,50m.
e.-Els elements de fusta no poden muntar entre si formant esglaons ni sobresortir en forma de
"llates", de la superfície llisa de passos sobre les plataformes.
f.- No poden volar mes de quatre vegades el seu propi gruix (màxim 20cm.).
g.-Estaran subjectats per lies o sergents a l´estructura portant.
h.-Les zones perimetrals de les plataformes de treball així com els accessos passos i
passarelꞏles a les mateixes, susceptibles de permetre caigudes de persones o objectes des
de mes de 2m. d´alçada, estaran protegides amb baranes de 1m. d´alçada ,equipada amb
llistons intermedis i entronrpeu de 20cm d´alçada capaços de resistir en el seu conjunt una
empenta frontal de 100 Qg/ml. alçada mínima des de el nivell del sol.
i.- La distancia entre el paviment i plataforma serà de tal manera, que s´eviti la caiguda dels
operaris. En el cas que no es pugui cobrir l´espai entre la plataforma i el paviment, s´haurà de
cobrir el nivell inferior sense que en cap cas superi una alçada de 1,80m.

Per accedir a les plataformes, s´instalꞏlaran medis segurs. Les escales de mà que
comuniquen als diferents pisos de la bastida hauran de salvar cadascuna l´alçada de dos
pisos seguits. La distancia que han de salvar no ultrapassaran 1,80m.
Passarelꞏles.
En aquelles zones que sigui necessari el pas de vianants sobre forats, petits desnivells i
obstacles, originats pels treballs es realitzaran mitjançant passarelꞏles. Seran preferiblement
prefabricats de metall, o en defecte realitzades "in situ", d´una amplada mínima de 1m. ,
dotades els seus laterals de baranes de seguretat reglamentàries: la plataforma serà capaç
de resistir 300 Qg. de pes i estarà dotada de garnaldes de ilꞏluminació nocturna, si es troba
afectant la via pública.
L´amplada útil mínima serà de :0,80m.
Disposarà de baranes reglamentàries completes per superar alçades d´accés a diferent
nivell superiors a 2m.
Inclinació màxima admissible: 25 %.
La anivellació transversal ha de estar garantida.
La superfície ha de ser llisa i antilliscant.
Escales portàtils.
Les escales que tinguin que fer-se servir a l´obra hauran de ser preferentment d´alumini o
ferro, a no ser possible es faran servir de fusta. però amb els esglaons emboetats i no
clavats . estaran dotats de capçals subjectes a la part superior, i sobrepassaran en un metre
el punt de suport superior.
Prèviament al seu us, s´escollirà el tipus d´escala, amb funció a la tasca que estigui
destinada.
Les escales de mà hauran de reunir les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i

seguretat. No es faran servir escales excessivament curtes o llargues, ni entroncades. Com
a mínim hauran de reunir les següents condicions:
a.-Bancada d´una sola peça.
b.-Esglaons be emboetats, no clavats.
c.-A les de fusta, l´element protector serà transparent.
d.-Les basses dels muntants estaran provistes de capçals, puntes de ferro, grapes o altres
mecanismes antilliscants. I de ganxos de subjecció a la part superior.
e.-Espai igual entre esglaons i distanciats entre 25 i 35 cm. L´alçada mínima serà de 50 cm.
f.- A les metàlꞏliques els esglaons estaran ben enjovats o soldats als muntants.
g.-Les escales de mà mai s´adossaran sobre materials solts, sinó sobre superfícies llises i
resistents.
h.-S´adossaran sobre els muntants.
i.- Els ascens i descens s´efectuaran sempre front les mateixes.
j.- Si l´escala no pot lligar-se a l´estructura, es necessitarà un operari auxiliar a la seva base.
k.-Als voltants de les línies elèctriques es mantindran les distancies de seguretat. Alta tensió:5
m. Baixa tensió : 3m.

Les escales de tisora estaran provistes de cadenes o cables que impedeixin la seva
obertura al fer-se servir, així com topalls al seu extrem superior. L´alçada màxima no ha de
ultrapassar el 5,5m.
Plataformes de Manutenció en Voladís (Molls de descàrrega)
Tindran la resistència suficient per a la carrega que han de suportar, seran convenientment
ancorades, dotades de baranes i entornpeu a tot el seu perímetre exterior i no es situaran a
la mateixa vertical en cap de les plantes, llevat que disposin de batiport practicable per a
permetre el pas del cable de la grua.
La carrega i descarrega de materials es realitzarà mitjançant leus d´aquestes plataformes
metàlꞏliques en voladís que hauran de reunir les característiques següents:
a.-Moll de descàrrega industrial de estructura metàlꞏlica, emplaçable en voladís sobresurtin dels
forats verticals de façana, d´uns 2,5 M2 de superfície.
b.-Dotat de barana de seguretat de 1m de alçada als seus laterals i cadena d´accés i topall de
retenció de medis auxiliars desplaçables, mitjançant rodes a la part frontal.
c.-El pis de xapa industrial llagrimada de 3 m/m de gruix, serà emplaçada al mateix nivell del
forjat de treball sense rampa ni esglaons de discontinuïtat.
d.- El conjunt haurà d´ésser capaç de suportar descarregues de 2.000 Qg/M2 i haurà de tenir
com a mínim un certificat de idoneïtat, resistència portant i estabilitat, garantit pel fabricant,
en les condicions d´utilització per ell recomanades.

Baranes de protecció
Ampit provisionals de tancaments de forats verticals i perímetre de plataforma de treball,
susceptible de permetre la caiguda de persones o objectes des de una alçada superior a
2m.; constituït per balustre, entornpeu de 20 cm d´alçada, travesser intermedi i passamans
superiors, de 1m. d´alçada sòlidament encorats tots els seus elements entre sí, capaços de
resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 Qg/ml.
Proteccions colꞏlectives contra contacte elèctrics.
L´instalꞏlació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalat per
l´instalꞏlador homologat.
Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses mitjançant
clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i
antitopades.
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Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors.
Continuïtat de la pressa a terra a les línies de subministrament intern d´obra amb un valor
màxim de la resistència de 78 Ohms. Les màquines fixes disposaran de pressa de terra
independent.
La resistència de les presses de terra seran com a màxim, la que sigui garantida d´acord
amb la sensibilitat de l´interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La
seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l´època mes eixuta de l´any.
Les presses de corrent estaran provistes de neutre en enclavament i seran blindades.
Tots els circuits de subministrament a les màquines i instalꞏlacions d´enllumenat estaran
protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials d´alta
sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima dels interruptors
diferencials, serà de 30 mA, per l´enllumenat i de 300 mA per a força.
Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s´hauran de reparar
per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor.
Distància de seguretat a línies d´alta tensió: 3,3 + tensió (en KV)/100.
Zones de treball en condicions d´humitat molt elevada: es preceptiu leus de transformadors
portàtil de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de separació de circuits.
1.3.11.- SISTEMES I MITJANS AUXILIARS D´UTILITAT PREVENTIVA
Senyalització normalitzada de seguretat.
Es colꞏlocarà en els llocs de l´obra o als accessos on s´ha d´advertir de riscs, recordar
obligacions de fer servir determinades proteccions, establir prohibicions o informar de
determinades situacions preventives.
A l´apartat de documentació gràfica del present Estudi de Seguretat i Salut, s´inclouen els
senyals normalitzats de seguretat mes comuns, d´acord amb el R.D. 485/97.
Senyalitzacions normalitzades de tràfic.
Es colꞏlocaran en tots els llocs de l´obra o els seus accessos i entorn, on la circulació de
vehicles i vianants ho aconselli, d´acord amb el Codi de la Circulació i la Norma 8.3-IC
Jaló de senyalització.
Es colꞏlocarà com a complement de la corda de abalisament a les zones on les que sigui
precís limitar el pas.
Barreres de seguretat tipus bionda.
Es colꞏlocarà per establir topalls als cantells de calçada quan hi hagi risc que els vehicles
envaeixin l´espai ocupat per l´obra o alguna de les seves activitats o riscos de caiguda per
desnivell, de vehicles. Les seves característiques romanen definides a la norma 8.3-IC.
Pòrtic de limitació de gàlib.
Per prevenir contactes o aproximacions excessives de maquines i vehicles a les
aproximacions d´una Lina elèctrica àrea o obstacle horitzontal. El seu llinda estarà
degudament assenyalat.
1.3.12.- SISTEMES I EQUIPAMENTS PREVENTIUS PER PROTECCIÓ
D´INSTALꞏLACIONS.
Abalisament lluminós de gàlib.

Equip òptic d´indicació d´obstacles a vehicles i vianants aliens a l´obra, mitjançant garlanda
per a llums i portallums d´alimentació autònoma.
Ilꞏluminació provisional d´obra.
- Zones de pas: 20 Lux
- Zones de treball: 200-300 Lux
- Portàtil manuals d´enllumenat elèctric: 24 Volts
- Prohibició total d´utilitzar ilꞏluminació de flama.
Els accessoris d´ilꞏluminació exterior seran estancs a l´humitat.
Transformador de seguretat de 24 volts.
Es situarà a les línies d´alimentació elèctrica d´eines i llums manuals, quan es treballi en
zones amb alts nivells d´humitat o conductivitat.
Extintors.
Disposaran de la placa de segellat de l´organisme competent del Departament d´Indústria,
amb la data segellada de l´ultima revisió, que no haurà de superar en cap cas els últims 5
anys.
Seran adequats en característiques d´agents extintors i dimensions, al tipus d´incendi
previsible.
Es revisarà el pes i possibles fuites cada 6 mesos com a mínim.
1.3.13.- CONDICIONS DE SEGURETAT , RESGUARDS I PROTECCIONS DE
MAQUINES I EQUIPS DE TREBALL.
Com a regla general el Contractista Principal d´aquesta obra es responsabilitzarà del
compliment integra, dins del recinte de l'obra, del R.D. 1495/86, de 26 de Maig, relatiu al
REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES i R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, relatiu
a les "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER L'UTILITZACIÓ PER ELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL" i reglaments connexos, així com a les
successives instruccions tècniques complementaries de desenvolupament.
Els equips de treballs i Maquines aniran acompanyats d’unes instruccions utilització,
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció,
instalꞏlacions i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altre instrucció que de
forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques
Complementaries (ITC), les quals inclouran el plànols esquemes necessaris pel
manteniment i verificació tècnica estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació.
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant.
- Any de fabricació i/o subministre.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en kW.
- Contrasenya d’homologació CE, i certificat de seguretat d’entitat acreditada, si
procedeix.
Independentment de les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementaries, els Equips de Treball, les Màquines i elements de les
mateixes, sota la responsabilitat del contractista, superaran els següents reconeixements
sistemàtics de seguretat objecte del Procediment C.O.- 005 de “CONTROL DE RECEPCIÓ
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DE SEGURETAT D’EQUIPS DE TREBALL” (veure ANNEX d'aquest Estudi de Seguretat i
Salut):
1º.- Prevenció integrada.Als equips i màquines, els elements constitutius d’aquestes o aparells acoblats a
aquestes estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades
als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les
condicions previstes pel fabricant.
2º.- Trencament en servei.Les diferents parts dels equips i màquines, així com els seus elements constitutius
deuran poder resistir a llarg del temps els esforços a que tinguin que estar sotmets, així com
qualsevol altre influència externa o interna que puguin presentar-se en les condicions
normals d’utilització.
3º.- Monolitisme de l’equip o màquina.Quan existeixin parts de l’equip o màquina quina pèrdua de subjecció pugui donar
lloc a perill, disposar de complements addicionals per evitar que les esmentades parts
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per
l’empresa.
4º.- Previsió de trencada o projecció de fragments d’elements giratoris.Als equips o màquines amb provisió d’elements giratoris quina trencada o
despreniment puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció
complementari que retingui els possibles fragments impedint la seva incidència sobre les
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa.
5º.- Previsió de caigudes totals o parcials dels equips o màquines per pèrdua
d’estabilitat.Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua
d’estabilitat de l’equip o màquina en condicions normals d’utilització.
6º.- Absència d’arestes agudes o tallants.A les parts accessibles dels equips o màquines no deuran existir arestes agudes o
tallants que puguin produir ferides.
7º.- Previsió de caigudes de persones o objectes a diferent nivell.Les àrees de treball o zones on sigui necessari la visita de personal per efectuar
operacions com ara inspecció, regulació o manteniment, i que estiguin a un nivell superior al
del terra i comportin perill en cas de caiguda, estaran amb provisió de plataformes de treball,
amb accessos adequats, dotats ambdós amb sistemes de protecció colꞏlectiva que
impedeixi la caiguda.
8º.- Contactes amb superfícies calents o fredes.Les superfícies dels equips o màquines que puguin produir danys a les persones per
contacte directe amb aquestes, deguts a la seva elevada o baixa temperatura, deuran estar
adequadament protegides mitjançant aïllaments i apantallats tèrmics eficaços.
9º.- Incendis i explosions.Als equips màquines o aparells destinats al treball de productes o materials que
produeixin o utilitzin gasos, vapors, pols o residus inflamables, deuran prendre’s mesures
necessàries per evitar incendis o explosions, per mitjà de catalitzadors, superfícies
antiespurnes, aïllaments de circuits, vàlvules antirretorn o dispositius antideflagrants de
provada eficàcia.

10º.- Projeccions de líquids, partícules, gasos o vapors.Els equips i màquines amb punts susceptibles de projeccions que puguin danyar a
les persones i/o les coses amb conseqüències de pèrdua patrimonial per l’empresa,
disposaran d’apuntalat adequat mitjançant carcasses de protecció o resguards.
11º.- Subjecció de les peces a mecanitzar.Posicions eficaç de mordassa d’ajustament, grillons o sergents, de forma que al
funcionar la màquina o equip garanteixi la subjecció de la mateixa o de la peça a mecanitzar
de forma que no pugui donar lloc a danys a les persones i/o les coses con conseqüència de
pèrdua patrimonial per l’empresa.
12º.- Òrgans de transmissió.Els elements mòbils dels equips, màquines i dels aparells utilitzats per la transmissió
d’energia o moviment deuen estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin
tot perill de contacte o atrapament.
13º.- Elements de treball i peces mòbils.Els elements mòbils dels equips i/o màquines així com les peces a treballar deuen
ser guiats mecànicament, suficient apantallats, disposar de distancies amb franquícies de
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquen perill per les persones i/o les
coses con conseqüència de pèrdua patrimonial per l’empresa
14º.- Sistema de màquines o part d’aquestes que treballen amb independència.Quan l’instalꞏlació esta constituïda per un conjunt de màquines o una màquina esta
formada per diverses parts que treballen independentment, i es necessari efectuar proves
de las seves parts, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici de
que cada màquina o part d’aquesta disposi d’un sistema de protecció adequat i eficaç.
15º.- Equips o màquines que puguin ser utilitzades o enviades de diverses maneres.Quan l’equip o màquina estiguin dissenyats per ser utilitzats o enviats de diferents
maneres, i sigui necessari un sistema de protecció diferent per cada forma d’utilització o
comandament, deuran ser dotats dels enclavaments, duplicitat de circuits i senyalització
adequats, que obliguin a l’operador a deixar constància del seu coneixement de la situació,
amb antelació a la toma de comandament de l’operació o maniobra prevista pel fabricant, de
manera que no induexi a confusió possible.
16º.- Control de risc elèctric.Els equips o màquines alimentats mitjançant energia elèctrica disposaran dels
aïllaments, posta a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització,
que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
17.- Control de sobrepressions de gasos o fluids.Els equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada,
juntes, brides, racors, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyades,
construïdes i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats
físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per les persones i/o les
coses con conseqüència de pèrdua patrimonial per l’empresa, per fuges o trencades.
18º.- Control d’agents físics i químics.a.-Les màquines, equips o aparells en els que durant el treballs normal es produeixin
emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les
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persones o patrimoni de l’empresa, deuran anar provinguts de sistemes eficaços de
captació dels esmentats contaminats acoblats a sistemes d’evacuació dels mateixos.
b.-Aquells que siguin capaços d’ometre radiacions ionitzants u altres que puguin afectat
a la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran
provinguts de dosímetres i sistemes d’apantallament de protecció radiològica
eficaços.
c.-El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització
dels sorolls i vibracions produïts a nivells inferiors als límits establerts per la
normativa vigent en cada moment, com nocius per les persones circumdants.
19º.- Disseny ergonòmic.Els equips, màquines, aparells i estris d’alimentació o servei estaran dissenyats i
construïts atenent a criteris ergonomics, tal com la concepció de:
a.-Espai i medis de treball al punt de l’operació.
b.-Absència de contaminació ambiental.
c.-Procés de treballs: carrega física, temps..,

marxa de la màquina o equip i es connectarà de forma automàtica al polsar els
òrgans d’engegada

20º.- Lloc de comandament.Els llocs de comandaments de les màquines deuen ser fàcilment accessibles pels
operadors, i ser situats fora de tota zona on puguin existir perill pels mateixos. Des de
l’esmentada zona i sent en posició d’accionar els comandament, l’operador deu disposar de
la major visibilitat possible de la màquina i/o equip, les zones de recorregut i en especials
dels seus òrgans, mitjans auxiliars o parts perilloses.
21.- Posada en marxa.a.-L’engegada de la màquina només serà possible quan estiguin garantitzades les
condiciones de seguretat per les persones i/o les coses com conseqüències de
pèrdua patrimonial per l’empresa així com pel propi equip o màquina.

a.- Quan estant el treballador en una zona de perill, el comandament ordinari d’ aturada de l’
element que produeix el perill no pugui ésser accionat fàcil i ràpidament pel mateix.
b.- Quan la màquina o equip no pugui ser suficientment vigilada des del lloc de comandament.
c.- Quan davant d’una emergència pugui ésser necessari una aturada més enèrgic diferent de
l’ordinari.
d.- Quan l’aturada accidental d’una màquina o equip funcionat dintre d’un conjunt
interdependent, pugui originar perill per les persones o danys a les instalꞏlacions, o quan el
conjunt no pugui parar-se accionant un únic element fàcilment accessible.

b.-La posada en marxa de l’equip o màquina, si pot implicar perill, només serà possible
per una acció voluntària de l’operador o equips de funcionament automàtic, deuran
disposar de embragatge o enclavament eficaços que garanteixi la suficiència dels
elements de seguretat i/o protecció.
c.-Els òrgans de posada en marxa deuen ser fàcilment accessibles pels treballadors,
estar situats lluny de les zones de perill, i protegits de forma que s’evitin
accionaments involuntaris.
d.-Si la màquina o equips es para encara que sigui momentàniament per una errada en
l’alimentació d’energia, i la posada en marxa inesperada pugui suposar perill, no
podrà posar-se en marxa automàticament al estar restablerta l’alimentació d’energia.
e.-Si la parada de la màquina o equip es produeix per l’actuació d’un sistema de
protecció, la nova posada en marxa només serà possible després de restablertes les
condicions de seguretat i previ accionament de l’òrgan que ordeni la posada en
marxa.
f.- Els equips, màquines o conjunt d’aquestes en que des del lloc de comandament no
puguin veure la totalitat de la mateixa i puguin suposar perill en la posada en marxa,
per les persones i/o les coses con conseqüències de pèrdua patrimonial per
l’empresa, es dotaran d’alarma adequada que sigui fàcilment perceptible per les
persones. Aquesta alarma actuant mitjançant temporitzador, procedirà a la posada en

22º.- Desconnexió de la màquina o equip.En tota màquina o equip deu existir un dispositiu manual que permeti al final de
l’utilització la seva posada en condicions de la major seguretat (màquina o equip parat).
Aquest dispositiu deu assegurar en una sola maniobra la interrupció de totes les funcions de
la màquina, en la excepció que l’anulꞏlació d alguna d aquestes pugui donar lloc a perill per
les persones i/o les coses con conseqüències de pèrdua patrimonial per l empresa o danys
a la màquina o equip. En aquest cas, dita funció podrà ser mantinguda o be diferida la seva
desconnexió fins que no existeixi perill.
23º.- Parada d’emergència.Tota màquina o equip que pugui necessitar ser parada a la major brevetat possible,
amb el fi d’evitar o minimitzar els possibles danys, deurà estar dotada d’un sistema de
aturada d’emergència. Aquest sistema estarà colꞏlocat com mínim a les màquina subjectes
a les següents condicions:

24º.- Prioritat de les ordres d’aturada sobre les de marxa.L’ acció mantinguda sobre els òrgans d’ engegada, no deuen en cap cas oposar-se a
les ordres d’ aturada.
25º.- Selectors de les diverses maneres de funcionament o de comandament de
l’equip o màquina.Els selectors dels equips o màquines que puguin treballar o ser comandades de
diverses formes, deuen poder ser bloquejades amb l’ajuda de claus o eines apropiades, en
cada posició elegida. A cada posició del selector no deuen correspondre més que una sola
forma de comandament o funcionament.
26º.- Manteniment, ajust, regulació, greixada, alimentació o altres operacions a
efectuar als equips o màquines.Els equips o màquines deuran estar dissenyades per que les operacions de
manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, quelcom
dels llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat d’eliminar els sistemes de protecció.
Dintre que aquestes operacions o altres, tinguin que efectuar-se amb la màquina o
els elements perillosos en marxa i anulꞏlats els sistemes de protecció, al anular el sistema
de protecció, es deurà complir:
a.- La màquina només podrà funcionar a velocitat molt reduïda, cop a cop, o a esforç reduït.
b.-El comandament de l’engegada serà sensitiu. Sempre que sigui possible, l’esmentat
comandament deurà disposar-se de manera que permeti a l’operari veure els moviments
comandats.
c.-L’anulꞏlació del sistema de protecció i el funcionament de la màquina en les condicions
esmentades, “en els incisos a i b” exclourà qualsevol altre tipus de marxa o comandament.
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El o els dispositius de desconnexió de les màquines deuran ser bloquejats amb
eficàcia inviolable en la posició que aïlli i deixi sense energia motriu als elements de la
màquina.
En el cas de que l’esmentada no fos tècnicament factible, s’advertiran a la màquina o equip
(mitjançant rètols normalitzats pel fabricant o importador) els perills que puguin originar-se i
igualment, al manual d’instruccions estaran advertits com ara perills i s’indicaran les
precaucions a prendre per evitar-les. Aquesta prescripció es particularment important en cas
d’existir perills de difícil detecció o quan després de l’interrupció de l’energia puguin existir
moviments deguts a la inèrcia.
27º.- Protecció dels punts d’operació.Les màquines o equips disposaran de dispositius o proteccions adequades
tendències a evitar riscs d’atrapaments als punts d’operació, com ara resguards fixos,
dispositius apartacosos, barres d’aturada, calzes, dispositius d’alimentació automàtica, etc.
Al disseny i emplaçament dels resguards a les màquines, es tindrà en compte que la
fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a traves dels mateixos, la
seva rígides sigui acord a la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció
de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetran dintre del
possible l’execució d’operacions de manteniment a través, prolongats els comandaments,
greixors, etc., fins a l’exterior del resguard, colꞏlocant superfícies transparent davant als
indicadors, etc.
28º.- Transport.El fabricant o importador donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats per
que el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquest
efectes, en màquines o equips estacionaris:
a.-S’indicarà el pes de les màquines o parts desmuntables d’aquestes que tinguin un
pes superior a 500 Quilograms.
b.-S’indicaran la posició de transport que garanteixi l’estabilitat de la màquina o equip, i
es subjectarà de manera adequada.
c.-Aquelles màquines o parts de difícil amarra es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la
manera d’efectuar l’amarra correctament.
29º.- Muntatge.El fabricant o importador facilitarà la documentació necessari per que el muntatge de
la màquina pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment deurà facilitar les dades necessàries per efectuar les funcions normals de la
màquina i, en cas, les dades per l’elecció dels elements que impedeixin la transmissió de
vibracions produïdes per la màquina.
Les peces d’un pes major de 50 Quilograms i que tinguin un difícil amarra, estaran
dotades de punts de subjecció apropiats o on puguin muntar-se elements auxiliars per
l’elevació.
Igualment, el fabricant o importador deurà indicar els espais mínims que haurà que
respectar amb relació a les parets i sostre, per que el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.

30º.- Responsabilitat de l’administració.Els òrgans de l’administració competent en matèria de seguretat laboral, fabricació de
màquines o equips industrials, importació i/o comercialització dels mateixos, hauran realitzat
les inspeccions, assaigs i comprovacions tècnico-administratives pertinents, prèvies a
l’autorització de comercialització, en condicions de seguretat pels usuaris i el seu entorn, de
les màquines i/o equips amb destinació al mercat nacional.
1.3.14.- VÀLVULES I FILTRES PREVENTIUS.
Vàlvules antiretorn a equipaments de oxitallada.
Equip de vàlvules en previsió del retorn de flama, instalꞏlat sobre les mànegues del
equip de oxitallada.
Filtre de monòxid de carboni amb motors d´explosió.
Filtre per reduir les emissions de monòxid de carboni situat al tub d´escapament del
grup electrogen i/o compressor, que cal funcionar en llocs tancats o malament ventilats.
Filtre electrostàtic en equipaments de soldadura elèctrica.
Equip portàtil d´aspiracion localitzada i filtre electrostàtic incorporat, per a retenció de
partícules suspeses en fums metàlꞏlics procedents de soldadura elèctrica en llocs tancats o
malament ventilats.
1.3.15.- APARELLS D´ALARMA, MEDIDORS, DETECTORS I COMPROVADORS.
Sonómetre.
Equip portàtil per a la mesura del soroll en el lloc de treball capaç de mesurar:
SPL, LEQ, LEP, dosi, PA2H, RMS, temps transcorregut, % dosi, dosi projectada, dosi hora,
temps de pic i la seva duració, en prevenció del trauma sonor dels treballadors exposats,
tipus "CASTLE GA 111" o similar.
Detector de gasos.
Equip portàtil per mesurar nivells de: oxigen, anhídrid carbònic, òxids nitrosos,
metà i límits d´explosivitat, tipus "MSA", "DRAEGER" o similar.
Bomba de mostreig personal
Equip portàtil de mesura dels nivells de partícules en suspensió, en ambients
de generació de pols, tipus "MSA", "DRAEGER" o similar.
Comprovador d´estat de l’instalꞏlació elèctrica.
Equip portàtil comprovador universal d´instalꞏlacions de baixa tensió,de la qual
la lectura ens permeti mesurar: interruptors diferencials, resistències a terra, resistències
d´aïllament, resistències de bucle, ordre de successió fases i baixa resistències, etc.., tipus
"KAINOTEST" o similar.
Comprovadors de superfície de situació de serveis subterranis.
Equip portàtil no destructiu (accionat per radiofrecuència), comprovador del
traçat d´esteses elèctriques, de conduccions subterrànies de telèfons i canalitzacions
metàlꞏliques, de la qual lectura ens permetrà mesurar la traça dels serveis i la profunditat
aproximada de localització, tipus "RIUDEL T 16/82" o similar.
Telurómetre
Equip portàtil mesurador galvanomètric de presses a terra mitjançant sondes.
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1.3.16.- INSTALꞏLACIONS DE PRIMERS AUXILIS.
Farmaciola de butxaca o portàtil per a centres de treball de menys de 10 treballadors.
Per a un numero superior de productors la farmaciola serà d´armari.
A aquells centres de treball de 50 treballadors o mes, no depenent de empreses amb
serveis mèdics, hauran de disposar d´un local dotat per a l´assistència sanitària d´urgència.
Haurà de tenir a la vista adreça i telèfons dels centres d´assistència mes propers,
ambulàncies i bombers.
La farmaciola haurà de tenir com a mínim: alcohol, aigua oxigenada, crema
antisèptica, venes de diferents mides, esparadrap, tiretes, mercromina, venes
elàstiques, analgèsics, bicarbonat, cremes per les picades d´insectes, cremes per
cremades, tisores, pinces, i dutxa portàtil pels ulls. La farmaciola es demanarà totalment
equipada a la Mútua Patronal d´Accidents de treballs del contractista principal, igualment
operaran cadascuna de les empreses de subcontrata en compliment de les seves
responsabilitats assistencials de primers auxilis als accidentats no greus.
Es revisarà mensualment i es tornarà a omplir, per part de la Mútua, tot el consumit.
A la fi s´anomenarà a un Socorrista d´entre el personal de l´obra que hagi rebut un curset de
Primers Auxilis, per al control mínim d´aquests aspectes

1.3.17.- INSTALꞏLACIONS PER A SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL.
Les instalꞏlacions provisionals d´obra s´adaptaran al les característiques d´allò
especificat als articles 15 i s.s. del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre relatiu a les
"DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ".
Per al servei de neteja d´aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a
una persona o equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l´obra.
Respecte a les instalꞏlacions del personal, s´ha d´estudiar la possibilitat de poder
incloure a les mateixes el personal de Subcontractes amb inferior nombre de treballadors,
de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d´aquests serveis, descomptant
aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant
qualsevol altre formula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les
parts.
A títol merament orientatiu, a les obres on treballin 20 o mes operaris, durant, al
menys 15 dies, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
Vestidors.
Lloc reservat exclusivament al canvi de vestimenta, situat el mes a prop possible de
l´accés a l´obra i proper al menjador i serveis.
El terra i parets han de ser impermeables, pintat preferiblement en colors clars.
Lluminós, caldejant a l´estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de
dependències subterrànies.
Ha de estar equipat amb armari vestidor, dotat de clau per a cada treballador, banc o
cadires, miralls, escombra, recollidor, cubells d´escombraries amb tapa hermètica.
Lavabo.
Local tancat i cobert, comunicat amb el vestidor. Ilꞏluminat, ventilat i caldejat a

l´estació freda.
El terra i les parets seran de materials impermeables fàcils de netejar, a la fi el terra
disposarà de desguàs amb sifó.
Ha de estar equipat amb piletes, amb una aixeta cada 10 persones, productes per a
la higiene i medis per a eixugar-se.
L´evacuació d´aigües brutes es farà sobre xarxa general, fossa sèptica o punt de
drenatge.
Cabines d´evacuació.
Local tancat i cobert situat en lloc apartat del refectori (menjador per a desdejuni).
El terra i les parets seran de materials impermeables i imputrescibles, fàcils de
netejar amb raig d´aigua.
Porta amb pestell interior condemnant l´obertura des de l´exterior, ventilació a la part
superior i inferior.
S´ha d´instalꞏlar una placa turca per cada 25 persones, amb des
Local l de dutxes.
Terra i parets en materials impermeables i imputrescibles, pintura de tonalitat clara;
ventilat i amb calefacció a l´estació freda.
Disposaran d´una dutxa amb cabina per a despullar-se (cada 10 persones) i deixar la
roba, terra antilliscant, seients, penjadors i mirall.
Menjador per a desdejunis (refectori).
Diferent del local de vestuari, terra i parets en materials impermeables, pintats en
tonalitats preferentment clares, ilꞏluminat, ventilat i amb calefacció a l´estació freda.
S´equiparà amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament
d´aigua, mitjans per a escalfar el menjar i cubell hermètic per a dipositar les escombraries.

Barcelona, Desembre 2018
Francesc Juncosa Esperanza
JUNCOSA SANCHEZ SERVICES ENGINTERIA I AQRUITECTURA SLP
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2.- PLEC DE CONDICIONS
2.1.- NORMATIVA LEGAL D´APLICACIÓ.
2.1.1.- DRET POSITIU EN MATÈRIA PREVENTIVA PER A CONSTRUCCIÓ.
Aspectes generals.
- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.
O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.
R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A L´INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ. O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
- PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A L´INDÚSTRIA DE L´EDIFICACIÓ.
Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
- ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.
O.M. 28 d´Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.

- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.
R.D. 485/1997 de 14 d`Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.
R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULꞏLACIO
MANUAL DE CÀRREGUES QUE ENTRANYN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS,
PER ELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ. R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23
d'Abril de 1997.
- FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.
O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.

- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB
L’EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig
B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

- LLEI 3/98 D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL, de 27 de
Febrer, aprovada per D. 136/99 de 18 de Maig.

EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÌGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig
B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

- MODEL DE LLIBRE D´INCIDÈNCIES CORRESPONENT A OBRES A LES QUE SIA
OBLIGATORI UN ESTUDI DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. O.M. 20 de Setembre de
1.986 B.O.E. 13 d´Octubre 1.986.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIU A L'UTILITZACIÓ PER
ELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig
B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

- REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.
R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d´Agost de 1.983.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PER ELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7
d'Agost de 1997.

- ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D´ACCIDENTS DE TREBALL.
O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.
R.D. 39/1997 de17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERAS.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre
B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
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de 1.988.
- I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.
O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d´Abril de 1.990
B.O.E. 24 d´Abril de 1.990.

Condicions ambientals.
- ILꞏLUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.
O.M. 26 d´Agost 1.940 B.O.E. 29 d´Agost de 1.940.
- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCS DERIVATS DE L´EXPOSICIÓ
AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d´Octubre B.O.E. 2 de Novembre
1.989.

- I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ.
O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
- I.T.C-MIE-MSG1: MAQUINES, ELEMENTS DE MAQUINES O SISTEMES DE
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d´Abril de 1.991 B.O.E. 11 d´Abril de 1.991.

Incendis
- CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ CTE-DB-SI: Documento Básico de Seguridad contra
Incendios .R.D. 314/2006, de 17 de març B.O.E. 28 de març de 2006.
Instalꞏlacions elèctriques.
- REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D´ALTA TENSIÓ .
D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8
de Març de 1.969.
- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.D. 2413/1.973 de 20 de Setembre
B.O.E. 9 d´Octubre de 1.973.

Equips de protecció individual (EPI)
- COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de
1992. Modificat perO.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995,
de 3 de febrerB.O.E. 8 Març de 1995.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PER
ELS TREBALLADORS DE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de
maig de 1997.
Senyalitzacions.

- INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTARIES.
- DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

Maquinaria.
- REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ.
D. 16 d´Agost de 1.969 B.O.E. 28 d´Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer
de 1.972 i 13 de Març de 1.972.

Varis.
- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALSR.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d´Agost de 1.978.
- CONVENIS COLꞏLECTIUS.

- REGLAMENT D´APARELLS D´ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS.
R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985
.
- REGLAMENT D´APARELLS ELEVADORS PER A OBRES.
O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de
1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
- REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES.
R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d´Octubre
de 1.986.
- I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS.
O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de
1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d´Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre
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2.2.- OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES.
OBLIGACIONS PREVENTIVES DE TOTS ELS ACTORS DEL PROCÉS CONSTRUCTIU:
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, PROMOTOR, PROJECTISTES, DIRECCIÓ FACULTATIVA,
CONTRACTISTES, SUBCONTRACTISTES TREBALLADORS AUTÒNOMS I
TREBALLADORS.
Dins de l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió de cadascun del actors del fet
constructiu, i en aplicació del principi de que a major autoritat li correspon major
responsabilitat, tots els integrants de la Linia Jeràrquica de Comandament en el procés
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció
Preventiva (Art. 15 del la L.P.R.L.):
a) Evitar els riscos.
b) Evaluar els riscos que no es poden evitar.
c) Combatre els riscos en el seu origen.
d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el 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
reduirne els efectes en la salut.
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
g) 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 en el treball.
h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la
individual.
i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.
2.2.1.- FUNCIONS I PRESTACIONS DELS COORDINADORS de PREVENCIÓ
Coordinació preventiva del projecte de l'obra
El Promotor ha de designar un Coordinador de Seguretat, en la fase de projecte,
quan en el projecte intervé més d'un Projectista.
Güell

El Coordinador de Seguretat s'encarregarà de preveure i assessorar, durant les fases
de disseny, estudis i elaboració del projecte de l'obra, respecte a les mesures que cal
prendre per a la integració de la Seguretat dins d’aquestes fases, per la millora de la
Seguretat i Salut i de les condicions de treball en la construcció i en la utilització de l'edifici.
Els Projectistes prendran en consideració, les previsions i sugerencies motivades, del
Coordinador de Seguretat i en el moment de determinar solucions arquitectòniques,
tècniques i/o organizatives (que afectin a la planificació dels diferents treballs o fases de
treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament) i en el moment de la
previsió del planning de realització de les diferents activitats de l'obra, integraran la

Seguretat a cada una de las fases de concepció i planificació dels treballs.
El Coordinador de Seguretat haurà de aunar criteris i assegurar-se del compliment
per part dels Projectistes d’allò previst en el R.D. 1627/1997 pel qual s'estableixen les
condicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció, informant al
Promotor com a màxim responsable del fet constructiu, del nivell de cumpliment dels
Principis Generals de l'Acció Preventiva segons l'article 15 de la Llei de Prevenció de riscos
Laborals, particularment:
a) En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d'organització amb la
finalitat de planificar els diferents treballs o fases que es desenvoluparan
simultàniament o successivament.
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de
treball.
c) Amb la ponderació de la idoneïtat de preselecció del aspirants a Contractistes i de la
assignació de inversió disposada per part del Promotor, adossada a la materialització
real de la Prevenció per las empreses aspirants a contractar l'obra.
d) Redacten o encarregant la elaboració de l'Estudi de Seguretat i Salut (ESS) o l'Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS), segons correspongui a les característiques de
l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte de l'obra respondrà davant
del Promotor en el compliment de la seva funció com "staff" assessor especialitzat en
Prevenció de la Sinistralitat Laboral en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que
intervinguin en el projecte. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció edificatòria, a fi de que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. Les responsabilitats
del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor i Projectistes.
Coordinació preventiva de la realització de l'obra.
El Coordinador de Seguretat 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:
a) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.P.R.L.):
- 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.
b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i , si n'hi ha, els
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 a 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:
1.- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
2.- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
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seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
3.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
4.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
5.- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.
6.- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
7.- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
8.- 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.
9.- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
10.- 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.
c) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si escau, les
modificacions que s'hi hagin introduït. La Direcció Facultativa assumirà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades. La Direcció Facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària
la designació de Coordinador. Correspondrà també a Coordinador o a la Direcció
Facultativa, la potestat de veta l´entrada a l´obra de Contractistes i/o persones
físiques individuals dependents d´aquells, per incompliment manifest i reiterat dels
compromisos de seguretat establerts, motivats per imprudències negligències o
imperícia professional, que posi en perill la seva pròpia integritat o be la dels seus
companys o tercers aliens.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant
del Promotor, en el compliment de la seva funció com "staff" assessor especialitzat en
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que
intervinguin en 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
edificatòria, a fi de que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva
Promotor, Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontratistes, treballadors autònoms i
treballadors.
2.2.2.- INFORMACIÓ FACILITADA PEL PROMOTOR, ELS CONTRACTISTES I
ALTRES EMPRESARIS
Les prestacions del Coordinador s'elaboraran a partir dels documents del projecte,
del contracte dels treballs i del conveni general de coordinació.

El Promotor facilitarà que el Coordinador de Seguretat en la fase de projecte
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
El Promotor, el Contractista i totes les empreses hi contribuiran facilitant la informació
que calgui i incorporant les disposicions proposades pel Coordinador en les opcions
arquitectòniques, tècniques i/o d'organització. Han de tenir en compte les observacions del
Coordinador, degudament justificades, o bé proposar unes mesures d'una eficàcia, pel cap
baix, equivalents.
2.2.3-. OBLIGACIONS DELS ALTRES AGENTS QUE HAN INTERVINGUIN EN
L'OBRA
Obligacions dels Contractistes i Subcontractistes.
Els Contractistes i Subcontractistes estaran obligats a:
a) Aplicar 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.
b) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si
escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les disposicions
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Güell

d) 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 en l'obra.
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si es 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 en el Pla, en els
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i als 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 l´integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars
fets servir a l´obra.
El Constructor 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 be 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.
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El representant del Contractista a l´obra, assumirà la responsabilitat de l´execució de
les activitats preventives incloses en el present Plec i el seu nom figurarà en el 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 mides preventives, a l´obra i entorn material,
de conformitat a la normativa legal vigent contemplada en el punt 2.1 del present Plec.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l´específica vigilància y supervisió de seguretat, tant del personal propi
com subcontratat, així com de facilitar les mides sanitàries de caràcter preventiu laboral,
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició del elements de
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Colꞏlectives i en especial, les baranes i passarelꞏles, condemna de forats verticals i
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball,
ilꞏluminació 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, medis auxiliars i equips
de treball en general, distancia i localització d´estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mida de caràcter general i de obligat compliment,
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre
de treball. L´interpretació de l´Estudi de Seguretat i Salut (ESS) i el control de l´aplicació de
les mides en ell contingudes i desenvolupades al Pla de Seguretat i Salut (PSS) del
Contractista, correspondrà al Coordinador de Seguretat i s'hi escau a la Direcció
Facultativa de l´obra.
El Director Tècnic ( o el Cap D´OBRA), visitarà l´obra com a mínim amb una carència
diària i tindrà que donar les instruccions pertinents a l´Encarregat General, que tindrà que
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, tindrà que estar present a l´obra durant la
realització de tots els treballs que s´executin. Els dos seran persones competents, d´amplia
solvència moral, capacitat de treball i coneixement pràctic de la indústria de la construcció.
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra persona amb mes mèrits designada a l´efecte,
s´entendrà que l´Encarregat General és al mateix temps el Vigilant o Supervisor General de
Seguretat 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 seguretat necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar en el
futur ignorància d´aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d´assegurança necessàries per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevindre 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 dels Subcontractistes, industrials y/o treballadors autònoms que intervinguin
a l´obra.
La Direcció Facultativa fixarà el dia i hora de visita a l´obra, conforme al pla de treball.
A aquestes visites haurà d´assistir-hi el Director Tècnic (o en el seu cas el Cap d´obra i

l´Encarregat General).
Les instruccions i ordres que doni la 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 per el Coordinador al Llibre-Registre de Seguretat i Salut,
expedit per el Consell de Colꞏlegis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya. En
cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador, el Tècnic Director, Aparellador, 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 y/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 del personal, dins de l´obra i als seus desplaçaments a/o
des de el seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontratistes
empleadors 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 l´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 instalꞏlacions de la pròpia obra o limítrofs.
Queda absolutament prohibit leus d´explosius sense autorització escrita de la
Direcció Facultativa.
L’utilització de grues, elevadors o d´altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables tècnics
superiors, 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.
Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin
personalment una activitat professional en l'obra
Els treballadors autònoms estaran obligats a:
a) 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.
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
d) 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.
e) 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
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utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
f) 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 relatives a l'utilització
dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
g) 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 Facultativa, si n'hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS):
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut pròpies dels equipaments de treball que l'empresari
posa a disposició dels seus treballadors.
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment
en condicions d’eficàcia del diferents sistemes de protecció colꞏlectiva instalꞏlats a
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
Responsabilitats, drets i deures dels treballadors
Les obligacions i drets generals dels treballadors dels sectors d'activitat, públics o
privats, són tots aquells que la legislació vigent i el Convenis els atorga i entre ells:
- El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a seguretat i salut.
- El deure d'indicar els perills potencials.
- La responsabilitat dels actes personals.
- 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).
- El dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció
de riscos Laborals.
- El dret a dirigir-se a l'autoritat competent.
- 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.
2.3.- CONDICIONS DE RECEPCIÓ, UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MITJANS,
EQUIPS I SISTEMES DE PROTECCIÓ
Els equips de protecció individuals (EPI), i els sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC)
hauran d´estar disponibles a l´obra en quantitat i antelació suficient per a que puguin
distribuir-se i instalꞏlar abans que sigui necessària la seva utilització.
Tots els equips de protecció individual (EPI), estaran degudament certificats segon
normes harmonitzades CE.
En els casos que no existeixi norma d´homologació oficial, els equips de protecció individual
(EPI) hauran de ser normalitzats pel constructor, per a la seva utilització en aquesta obra,
de entre aquells que existeixin al mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les seves
respectives prestacions. Per a dita normalització interna, en aquesta obra, haurà de comptar
amb el vist i plau del Coordinador de Seguretat i Salut d l'obra, en compliment de l'autoritat
delegada per el Promotor en la supervisió dels compromisos adquirits en el Pla de
Seguretat i Salut per part de las empreses de Contracte i treballadors Autònoms, tot allò
dins de les funcions corresponents com integrant de la Direcció Facultativa.

Al magatzem d´obra existirà permanentment una reserva d´aquells Equips de
Protecció Individual (EPI), de manera que quedi garantit el seu subministrament a tot
el personal (tant propi com subcontractat, indistintament), sense que es pugui
produir, raonablement, mancança d´aquells.
En aquesta previsió s´ha de tenir en compte la rotació del personal, amb
independència del tipus de vinculació contractual amb el Contractista Principal, la vida útil
dels equips i la seva data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d´obra, etc.
Donada la manca de qualitat existent en molts dels equips existents actualment en el
mercat, els Sistemes de Protecció Colꞏlectiva (SPC) i el seu procediment d´instalꞏlació haurà
de ser aprovat pel Tècnic assessor de la Coordinació i supervisió del cumpliment del Pla de
Seguretat i Higiene, abans de normalitzar-se la seva utilització per aquesta obra.
S´entendrà com sistemes de protecció colꞏlectiva (SCP) aquells que s´interposen com un
escut o barrera entre la condició perillosa o font del risc i la persona que circula pels seus
voltants, de manera que, si es produeix l´accident, les seves conseqüències mai puguin
afectar a les persones.
És requisit essencial per a considerar que el sistema de protecció colꞏlectiva sigui
eficaç, el fet que aquest sigui capaç d´absorbir l´energia fora de control derivada de
l´accident previsible, per al que ha estat calculat.
A Espanya no existeix, de moment, segell d´homologació de cadascun dels elements
individuals que componen el conjunt d´un Sistema de Protecció Colꞏlectiva, per tant abans
de presentar-lo a l´aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut de la Direcció Facultativa,
com a requisit previ a la seva posta en obra, el constructor haurà de comprovar que disposa
del "segell de seguretat comprovada" (GS), certificat AENOR o organisme equivalent de
caràcter internacional reconegut, o com a mínim un certificat del fabricant o importador,
responsabilitzant-se de la qualitat i idoneïtat preventiva de cadascun dels elements que
componen el conjunt del sistema de protecció colꞏlectiva.
Tantmateix, per a la recepció en obra de la maquinaria, equips, màquines, eines,
proteccions, resguards de les mateixes, es procedirà respecte a l´assegurança de la qualitat
preventiva en condicions normals d´utilització, igual que en els sistemes de protecció
colꞏlectiva (SPC), es a dir el constructor aportarà a la Direcció Facultativa per a la seva
aprovació prèvia a la seva normalització per aquesta obra, el certificats de garantia
preventiva facilitats per fabricants o importadors dels equip.
El contractista presentarà, a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut de la
Direcció Facultativa, les dades que justifiquin el puntual compliment de les vigents
instruccions tècniques complementaries (Vegeu punt 2.1.2), de desenvolupament dels
reglaments, d´aquella maquinaria que es disposi en obra.
Els operaris que s´assignin com a responsables de leus de les diferents màquines a
obra precisaran d´habilitacions escrites o "Carnet Professional" i avalades pels
responsables tècnics dels quals depenguin jeràrquicament en virtut del contracte contret
amb l´empresa de la qual depenen. De dita acreditació documental haurà de tenir copia el
Cap d´obra i el Tècnic Coordinador de Seguretat i Salut, per part de la Direcció Facultativa.
L´empresa Contractista Principal responsable de l´obra, haurà de demostrar al seu
Pla de Seguretat i Salut, que disposa d´un programa d´homologació de proveïdors,
normalització d´eines, màquines eines, maquinaria d´obra, medis auxiliars, elements
components dels Sistemes de Protecció Colꞏlectiva (SPC) i Equips de Protecció Individual

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA
(EPI), així com programes de manteniment preventiu, predictiu i reposició, d´aquells deteriorats
pel desgast normal d´us, faci desaconsellable pel seu estat, el seu us a l´obra,
en la doble basant de qualitat i seguretat al treball, mentre es realitzin els treballs
compromesos per el Contractista Principal i Empreses Subcontractades per ell així com els
treballadors Autònoms.
De manera molt particular, el Contractista Principal haurà de comprometre´s al
compliment d´un programa de manteniment continuo i reposició dels elements que
componen els diferents Sistemes de Protecció Colꞏlectiva (SPC) que s´instalꞏlin a l´obra,
mitjançant la creació d´una Brigada de Manteniment permanent durant tota l´obra, o sistema
equivalent eficaç.
2.4.- ÒRGANS DE L´EMPRESA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I
SALUT.
Les característiques, composició, organigrama dels òrgans, els comitès o les persones
encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Higiene de l´obra
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent per el cas concret de l´obra de
referència, assenyalant´se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb el
organigrama general de Seguretat de l´empresa adjudicatària de les obres.
L´existència d´un Servei Tècnic de Seguretat (propi o concertat) com a departament
"STAFF" depenent de l´Alta Direcció de l´Empresa Constructora (Contractista Principal),
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 997 "Reglamento
de los Servicios de Prevención". En tot cas el constructor comptarà amb l´ajut del
Departament Tècnic de Seguretat de la Mútua Patronal d´Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.
Les figures legals, composició i atribucions del Vigilant (Supervisor) de Seguretat i els
Delegats Sindicals de Prevenció, estaran subjectes a l´establert en la normativa vigent en el
moment de l´adjudicació de l´obra i durant el seu transcurs.
Els Delegats Sindicals de Prevenció, com a representats dels treballadors en matèria
de Seguretat i Higiene, hauran de ser treballadors amb la capacitat professional adient, per
a avaluar el conjunt d´activitats que pugui arribar a desenvolupar l´empresa, amb uns
coneixements elementals, demostrables, dels camps d´actuació de cadascuna de les
Disciplines Prevencionistes (ergonomia i psicosocilogía aplicada, medicina del treball,
higiene industrial, seguretat laboral..,etc.) així com uns coneixements bàsics de les
Tècniques Analítiques i les Tècniques Operatives de Seguretat, així com de les Tècniques
de Control Total de Pèrdues, contrastats per l´òrgan competent de l´Administració Laboral o
habilitada al efecte. L´Arquitecte Tècnic Coordinador de Seguretat i Salut podrà veta la
participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu
criteri, la capacitació tècnica preventiva per el correcte cumpliment de la seva important
missió.
L´empresari (Contractista Principal o de Subcontracte) com a màxim responsable de
la Seguretat de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra, al temps que facultarà al Servei de Prevenció o
Mútua Patronal colꞏlaboradora, per a l´homologació interna d´empresa, dels
aspirants a Delegats Sindicals de Prevenció, després de la superació d´unes proves
d´avaluació sobre la suficiència de coneixements a tot el referent a seguretat, malalties

professionals i condicions de treball, així com d´actituds personals i capacitat de motivació,
relació i comunicació.
L´obra disposarà de Tècnic de Seguretat (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 repassos i manteniment de la
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
Al Pla de Seguretat, el Contractista Principal, desenvoluparà, específicament per
aquest centre de treball, l´organigrama, funcions i competències de cadascun d´aquests
òrgans.
2.5.- ÒRGANS DE L´EMPRESA COMPETENTS EN MATÈRIA DE MEDICINA
PREVENTIVA
El Servei Mèdic d´Empresa 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 hauran de reunir el centre de treball, com:
- Higiene del treball en quan a condicions ambientals i higièniques.
- Higiene del personal d´obra mitjançant reconeixements previs, vigilància de salut,
baixes i altes durant l´obra.
- Assessorament i colꞏlaboració en temes de cultura de salut, higiene i a la formació de
Socorristes i aplicació de primers auxilis.
En allò relatiu a les instalꞏlacions mèdiques a l´obra existiran almenys una farmaciola
d´urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa
vigent i es revisarà periòdicament el control d´existències.
Al Pla de Seguretat i Higiene el contractista principal desenvoluparà l´organigrama
així com las funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.
2.6.- VIGILANT (SUPERVISOR) DE SEGURETAT I COMISSIÓ INTEREMPRESARIAL
DE RESPONSABLES DE PREVENCIÓ.
D´acord amb el vigent Conveni Nacional de la Construcció, es nomenarà Vigilant
(Supervisor) de Seguretat, considerant-se en principi l´ Encarregat General de l´obra, com a
persona mes adient per a complir-ho, en absència d´un altre treballador mes qualificat en
aquests treballs a criteri del Contractista Principal. El seu nomenament es formalitzarà per
escrit i es notificarà a la Direcció Facultativa i a l´Inspecció de Treball.
El Contractista Principal disposarà a la seva empresa, si es cal, d´un Comitè de
Seguretat i Salut i de Delegat/s Sindical/s de Prevenció legalment constituïts.
A efectes pràctics, y amb independència del Comitè de Seguretat i Salut (no
obligatori per aquest centre de treball), es constituirà a peu d´obra una "Comissió Inter
empresarial de Seguretat i Higiene" amb la participació dels màxims Responsables Tècnics de les
Empreses participants a cada fase de obra, aquesta "comissió" es reunirà com a
mínim mensualment, i serà presidida per el Cap d´obra del Contractista Principal, amb
l´assesorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
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2.7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT.
En virtut del R.D. 1627/97, el contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i
Salut adaptant aquest E.S.H. als seus medis i mètodes d´execució.
El contractista te plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i
Salut, exclusivament amb caràcter orientatiu, s´adjunta al present Estudi el següent
esborrany d´índex del que podria ésser, amb caràcter general, el desenvolupament del Pla
de Seguretat i Salut per a una obra de Edificació:
Cap.I INTRODUCCIÓ.
1.1.- Objecte del Pla de Seguretat i Salut.
1.2.- Àmbit d´aplicació.
1.3.- Variacions del PSS.
1.4.- Situació i descripció de l´obra.
1.5.- Comunicacions: carretera, ferrocarril, telèfon i d´altres medis.
1.6.- Terreny i característiques meteorològiques.
1.7.- Subministrament d´aigua, electricitat, telèfon i sanejament.
1.8.- Denominació i direcció de l´obra.
1.9.- Client.
1.10.- Pressupost total aproximat per contracta.
1.11.- Empresa Contractista Principal.
1.12.- Data de començament i duració estimada, planning de les diferents activitats.
1.13.- Número de treballadors i la seva categoria amb indicació de l´evolució mensual
prevista per tota la durada de l´obra.
1.14.- Sistemes o elements de seguretat integrada (inherents o incorporats al procés
constructiu).
1.15.- Llistat dels materials o substàncies tòxiques o perilloses a utilitzar a l´obra.
1.16.- Llistat genèric de vehicles, màquines i medis auxiliars a utilitzar a l´obra.
Cap. II IMPLANTACIÓ D´OBRA.
2.1.- Implantació de serveis de salubritat i confort per al personal d´obra.
2.2.- Instalꞏlacions provisionals d´obra.
2.3.- Tallers i Magatzems.
2.4.- Zones de treball, circulació i aplec d´obra.
2.5.- Centres assistencials per accidentats als voltants de l´obra.
Cap. III PROTECCIONS.
3.1.- Equips de protecció individuals (EPI).
3.1.1.- Relació i fitxa tècnica d´equips de protecció individual (EPI) homologats o
Certificats segons normes harmonitzades C.E. per aquesta obra en
concret.
3.2.- Sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC)
3.2.1.- Relació i fitxa tècnica dels sistemes de protecció colꞏlectiva (SCP)
normalitzats per l´empresa i Certificats d´eficàcia i qualitat dels
subministradors.
3.3.- Sistemes, medis auxiliars i equips d´utilitat preventiva.
3.3.1.- Relació i fitxa tècnica dels sistemes, medis auxiliars i equips d´utilitat
preventiva.
Cap. IV RISC I MIDES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

4.1.- Riscos generals i la seva correcció en tot el recinte de l´obra.
4.1.1.- Riscos professionals
4.1.2.- Mides de protecció
4.2.- Riscos generals i la seva correcció durant les diferents fases de l´obra.
4.2.1.- Riscos professionals
4.2.2.- Mides de protecció
4.3.- Riscos extraprofessionals i a tercers.
4.3.1.- Riscos extraprofessionals i a tercers
4.3.2.- Mides de protecció.
4.4.- Avaluació dels Riscos no eliminats.
Cap.V INSTRUCCIONS I PROCEDIMENTS DE SEGURETAT. (PLANS ESPECÍFICS O
PARCIALS DE SEGURETAT)
5.1.- Instruccions generals de Seguretat.
5.1.1.- Criteris de gestió general de la prevenció a l´obra.
Planificació, organització, execució i control.
5.1.2.- Criteris de lliurament, utilització i manteniment dels equips de protecció
individual (EPI).
5.1.3.- Criteris d´utilització i reposició i manteniment dels sistemes de protecció
colꞏlectiva (SCP).
5.1.4.- Criteris d´actuació preventiva en les línies de subministrament i serveis
afectats.
5.1.5.- Criteris d´implantació de salubritat i confort per al personal.
5.1.6.- Criteris preventius de l´instalꞏlació elèctrica a l´obra.
5.1.7.- Criteris de circulació a l´obra.
5.1.8.- Criteris de protecció de la maquinaria i manteniment preventiu.
5.1.9.- Criteris de prevenció d´incendis a l´obra i pla elemental d´emergència i
evacuació.
5.1.10.- Criteris d´aplec, manutenció i evacuació de materials.
5.1.11.- Criteris de prevenció en manipulació i hissat de càrregues per medis
mecànics.
5.1.12.- Criteris de prevenció a la manipulació i us de materials sense medis
mecànics.
5.1.13.- Criteris de manteniment d´ilꞏluminació, ordre i neteja de l´obra.
5.1.14.- Clàusules generals de prevenció a incloure a les condicions
contractuals a pactar amb les empreses subcontractades per a l´obra.
5.2.- Procediments Operatius de Seguretat (Plans Específics o Particulars de
Seguretat i Salut per activitats concretes).
5.2.1.- Enderrocaments.
5.2.1.1.- Manual
5.2.1.2.- Mecànica
5.2.1.3.- Mitjançant tècniques especials
5.2.2.- Sanejament i consolidació de terrenys excavats.
5.2.2.1.- Rases i pous
5.2.3.- Excavacions.
5.2.3.1.- Manual
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5.2.3.2.- Mecànica a cel obert
5.2.3.3.- Mecànica de rases
5.2.4.- Formigonat de fonaments.
5.2.4.1.- Fonament per abocament directe.
5.2.4.2.- Fonaments amb cubilots
5.2.4.3.- Fonaments amb bomba
.2.5.- Encofrats
5.2.5.1.- Jàsseres i bigues
5.2.5.2.- Forjats i lloses
5.2.6.- Ferrallat
5.2.6.1.- Jàsseres i bigues
5.2.6.2.- Forjats i lloses
5.2.7.- Estructures.
5.2.7.1.- Formigó armat i en massa mitjançant cubilot.
5.2.7.2.- Formigó armat i en massa mitjançant bomba.
5.2.7.3.- Colꞏlocació de armadura i correatge.
5.2.7.4.- Murs de carrega.
5.2.7.5.- Cèrcols perimetrals i jàsseres.
5.2.8.-Oficis, unitats especials i muntatges.
5.2.8.1.- Ram de paleta.
5.2.8.2.- Fusteria metàlꞏlica.
5.2.8.3.- Fusteria en fusta.
5.2.8.5.- Ram de Vidrier.
5.2.8.6.- Persianes.
5.2.8.7.- Aplacats.
5.2.8.8.- Enrajolats i mosaics.
5.2.8.9.- Pintura.
5.2.8.10.- Cel ras.
5.2.8.11.- Formació de cobertes.
5.2.8.12.- Cobertes amb teules.
5.2.8.13.- Enrajolats.
5.2.8.14.- Fontaneria.
5.2.8.15.- Sanejament.
5.2.8.16.- Calefacció.
5.2.8.17.- Aire condicionat.
5.2.8.18.- Instalꞏlacions de gas.
5.2.8.19.- Instalꞏlacions elèctriques.
5.2.8.20.- Ilꞏluminació.
5.2.8.21.- Antenes, megafonia i fibra òptica.
5.2.11. Maquinaria.
5.2.11.1.-Maquinaria de moviment de terres:
- Martell trencador.
Retroexcavadora.
- Pala carregadora.
5.2.11.2.- Maquinaria de transport horitzontal.
- Mototrabuc (Dúmper petit).

- Camió.
5.2.11.3.- Maquinaria d´elevació.
- Grua mòbil autopropulsada.
5.2.11.4.- Maquinaria per a formigons.
- Formigonera.
- Bomba de formigó hidràulica.
- Camió formigonera.
- Autoformigonera.
- Vibrador d´agulles.
5.2.11.5.- Maquinaria per a compactació i pavimentació.
- Estenedora.
- Corró vibrant autopropulsat.
- Bituminadora.
5.2.11.6.- Maquinaria transformadora d´energia.
- Grup electrogen.
5.2.12.- Maquines eines i equips.
- Picó mecànic.
- Martell picador.
- Traçadora per a fusta.
- Traçadora per a metall.
- Traçadora per a material ceràmic.
- Esmeriladora d´empeus.
- Pastadora.
5.2.13.- Eines.
- Elèctriques.
- Hidràuliques.
- De combustió.
- De tall i soldadura de metalls.
- Eines de mà.
5.2.14.- Medis auxiliars i equips.
- Bastides.
- Castellets.
Passarelꞏles.
- Escales.
- Marquesines de protecció.
- Pescants i suports per a xarxes i baranes de protecció.
- Baixants de runes, tremuja i contenidors.
- Plataformes a mènsula per a manutenció.
- Gavetas, ensacats i atuell de carregues al detall.
- Carretó portapaletas.
- Pòrtics, Boomerags, forquetes portapaletas, brages, estreps per a
elevació de càrregues

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA
Cap.VI.- FUNCIONS I RESPONSABILITATS
6.1.- Objecte.
6.2.- Direcció Facultativa, Coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
6.3.- Responsable del Departament d´edificació de l´empresa constructora.
6.4.- Responsable Tècnic de l´obra de l´empresa constructora (Cap de Grup).
6.5.- Cap d´obra.
6.6.- Encarregat general d´obra.
6.7.- Quadres i "Mandos" intermedis.
6.8.- Treballadors.
6.9.- Responsable del Servei Tècnic de seguretat de la empresa constructora.
6.10.- Tècnic de seguretat de camp o de zona.
6.11.- Vigilant (Supervisor) de Seguretat.
6.12.- Delegat Sindical de Prevenció
6.13.- Responsable del Servei Mèdic d´empresa.
6.14.- A.T.S.d´empresa.
6.15.- Socorrista
Cap. VII.- EQUIP TÈCNIC DEL SERVEI DE PREVENCIÓ.
7.1.- Organigrama del equip tècnic.
7.2.- Funcions
Cap. VIII.- EQUIP MÈDIC DEL SERVEI DE PREVENCIÓ.
8.1.- Organigrama de l'equip facultatiu.
8.2.- Funcions del servei.
Cap. IX.- DESCRIPCIÓ DE L´ACCIÓ PREVENTIVA.
9.1.- Tècniques Analítica de Seguretat.
9.1.1. Posteriors al accident.
-Notificació d´accidents.
-Registre d´accidents.
-Investigació d´accidents
9.1.2. - Prèvies a l´accident.
- Anàlisi del treball.
- Anàlisi estadístic de la sinistralitat.
- Anàlisi de la moral de treball.
9.2.- Tècniques Operatives de Seguretat.
9.2.1. Sobre el Factor Tècnic.
A.- Concepció.
- Projecte d´instalꞏlacions d´utilitat preventiva.
- Disseny d´equips d´utilitat preventiva.
- Estudi preventiu de Mètodes de treball.
B.- Correcció.
- Sistemes de seguretat.
- Resguards.

- Proteccions personals.
- Normativa preventiva.
- Senyalitzacions.
- Manteniment preventiu.
9.2.2. Sobre el Factor Humà.
A.- Adequació del personal.
- Test de selecció del personal.
- Medicina preventiva.
B.- Canvi de comportament.
- Programa de formació.
- Ensinistrament a peu d´obra.
- Campanyes de seguretat.
- Programes d´accions de grup.
- Criteris disciplinaris.
- Incentius.
Cap. X.- CONTROL ADMINISTRATIU DE LA PREVENCIÓ.
10.1.- Aprovació i Control del seguiment del Pla de Seguretat i Higiene.
10.1.1. Acta tipus d´aprovació del Pla de Seguretat i Higiene.
10.1.2. Formulari tipus per informar de les Inspeccions de Seguretat a la Direcció
Facultativa.
10.2.- Llibre d`Incidències.
10.3.- Comitè de Seguretat i Salut.
10.3.1. Acta tipus per a la constitució del Comitè de Seguretat i Salut.
10.3.2. Acta tipus per a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut.
10.3.3. Llistat tipus per a la comprovació i seguiment de la prevenció a l´obra per part
del Comitè de Seguretat i Salut.
10.3.4. Formulari tipus per a la notificació personal de premis i sancions.
10.3.5. Formulari tipus per a les amonestacions per incompliment personal de
mesures de seguretat.
10.4.- Acta tipus de nomenament de Vigilant (Supervisor) de Seguretat.
10.5.- Acta tipus d´habilitació del Delegat Sindical de Prevenció.
10.6.- Habilitació tipus d´autorització d´us a operadors de màquines, vehicles o equips
d´obra.
10.7.- Equips de Protecció Individual.
10.7.1. Formulari tipus de la nota de lliurament de E.P.I.
10.8.- Procediment d´Inspeccions de Seguretat i Higiene a l´obra.
10.8.1. Empresa Principal.
10.8.2. Empreses Subcontractades.
10.9.- Procediment i formulari tipus de compliment de l´Informe Tècnic d´Investigació
d´Accidents.
10.10.- Procediment de complimentaciò del Parte Oficial d´Accident.
10.11.- Procediment d´elaboració de l´estadística de la sinistralitat laboral.
10.12.- Document tipus de Clàusules contractuals de Seguretat per a les empreses
subcontractades.
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Cap. XI. MEDICIONS I PRESSUPOSTOS.
11.1.- Estat de Medicions de les diferents unitat d´utilitat preventiva.
11.2.- Preus descompostos de les diferents unitat d´utilitat preventiva.
11.3.- Aplicacions de preus unitaris a les diferents unitat d´utilitat preventiva.
11.4.- Pressupost.- Capítols:
11.4.1. Equips de Protecció Individuals.
11.4.2. Sistemes de Protecció Colꞏlectiva.
11.4.3. Implantació Provisional d´obra: Instalꞏlacions de salubritat i confort del
personal.
11.4.4. Protecció instalꞏlació elèctrica.
11.4.5. Protecció contra incendis.
11.4.6. Proteccions i resguards de màquines.
11.4.7. Dispositius i sistemes de medicions i control de Higiene i Seguretat.
11.4.8. Formació preventiva.
11.4.9. Medicina preventiva i primers auxilis.
11.4.10.Assessorament tècnic de Seguretat i Higiene.
11.4.11.Mà d´obra dedicada al manteniment de les proteccions colꞏlectives i neteja de
les instalꞏlacions del personal.
11.5.- Preus contradictoris d´unitats d´utilitat preventiva no contemplats a l´Estudi de
Seguretat i Salut.
Cap. XII. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
12.1.- Plànol de Situació.
12.2.- Plànol d´emplaçament amb característiques de l´entorn.
12.3.- Plànol de tancament i accessos del personal i vehicles.
12.4.- Detalls del tancat d´obra, gàlib, abalisament.
12.5.- Quadre sinòptic de senyalitzacions de seguretat normalitzada.
12.6.- Esquema instalꞏlació elèctrica provisional d´obra.
12.7.- Planta general d´implantació d´obra: instalꞏlacions de salubritat i confort del
personal, oficines d´obra, magatzems, tallers, accessos, planta, zones de aplec,
emplaçament de maquinaria fixa i d´elevació.
12.8.- Plànols de planta amb proteccions colꞏlectives.
12.9.- Plànols d´alçat i seccions d´instalꞏlació de proteccions colꞏlectives.
12.10. Detalls de posta en obra de proteccions colꞏlectives:
Marquesines,xarxes,baranes, proteccions de forats verticals i horitzontals..,
12.11. Detalls de posta en obra de medis auxiliars d´utilitat preventiva: Estrebat de
rases, passarelꞏles, plataformes, castellets, estintolaments, apuntalament,
bastides, escales, baixants de runes, medis de manutenció..,
12.12. Detalls d´aplicació a obra de resguards,proteccions,carcasses i sistemes de
seguretat a màquines i equips.
12.13. Detalls d´utilització a obra de equips de protecció individual i complements.
12.14.- Quadre sinòptic d´utilització d´equips de protecció personal
2.8.- LLIBRE D´INCIDÈNCIES.

A l´obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial "LLIBRE
D´INCIDÈNCIES", facilitat per la Direcció Facultativa, visat pel Colꞏlegi Professional
corresponent.
Segons l´article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà de
estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició
de la Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontactistes i Treballadors Autònoms, Tècnics
dels Centres Provincials de Seguretat i Higiene i del Vigilat (Supervisor) de Seguretat, o en
el seu cas del representat dels treballadors, els quals podran realitzar a ell les anotacions
que considerin adients 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
plaç inferior a 24 hores.
2.9.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR.
2.9.1. PREVISIONS TÈCNIQUES
El Contractista o constructor, en base a l´Estudi de Seguretat i Salut, podrà millorar
les previsions tècniques, sempre que aquestes suposin una millora substancial del nivell de
la prevenció de la sinistralitat laboral de l´obra.
2.9.2. PREVISIONS ECONÒMIQUES
Els canvis introduïts pel contractista o constructor a els medis i equips de protecció,
aprovats per la Direcció Facultativa, es pressupostaran prèvia acceptació dels preus
corresponents i sobre medicions reals a l´obra, sempre que això no comporti variacions del
import total del Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut.
2.9.3. CERTIFICACIONS
L´abonament de les diferents partides del Pressupost de Seguretat es realitzarà
mitjançant certificacions complementàries i conjuntament a les certificacions d´obra, d´acord
amb les clàusules del contracte d´obra, essent responsable la Direcció Facultativa de les
Liquidacions fins al saldo final.
2.9.4. PREVISIONS A ELS MITJANS AUXILIARS D´UTILITAT PREVENTIVA
Els mitjans auxiliars d´obra, correspondran a l´execució i no a les mides, sistemes i
equips de seguretat, tot i que han de complir adequadament les funcions de seguretat que
tinguin integrades al seu disseny.
2.9.5. PREVISIONS A L´IMPLANTACIÓ I UTILITZACIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT
El contractista principal adoptarà les mesures adients per a que tant el personal propi
com el subcontractat i treballadors autònoms extremin la cura als muntatges, manteniment i
desmuntatges dels sistemes de seguretat, ja que aquestes actuacions solen ésser causa de
lesions i accidents, si no es plantifiquen adequadament amb el ritme de la producció.
2.10.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR A L´APLICACIÓ DE LES
TÈCNIQUES DE SEGURETAT
La prevenció de la sinistralitat laboral, d´igual manera que a qualsevol altre branca de
l´activitat humana a un camp definit, presenten formes d´actuació, diferents i especifiques, a
través de les quals es pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i
corregir els riscos d´accidents laborals.
Aquestes formes d´actuació o Tècniques de Seguretat, que estan clarament definides
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per les diferents doctrines prevencionistes, són l´arma imprescindible que necessita
conèixer i aplicar el constructor per actuar eficaçment en aquest camp.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Higiene la manera
de desenvolupament concret de les Tècniques de Seguretat i com s´ho farà per aplicar-les a
aquesta obra.
Tot seguit es realitza, per a orientació de l´equip redactor del Pla de Seguretat i Salut,
el desenvolupament d´una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i
Operatives de Seguretat:
2.10.1 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT
Les Tècniques Analítiques de Seguretat tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscs i la recerca de les causes que pugin permetre la materialització d´accidents. Són
tècniques bàsiques per a l´aplicació , amb criteri científic, de la Seguretat. Aquestes
tècniques no fan seguretat, donat que no corregeixen el risc, però sense aquestes no es pot
fer la Seguretat ni l’Avaluació de Riscos.
2.10.1.1. Posteriors als accidents
Són les següents:
- Notificació d´accidents.
- Registre d´accidents
- Investigació Tècnica d´Accidents.
Cada accident és l´exteriorització d´un risc que s´ha actualitzat per un seguit de
causes concatenades entre si, encara que cada accident fos diferent, casos similars es
repeteixen al temps, i la gran part d´ells denoten riscs i causes comuns.
L´estudi dels accidents esdevinguts serveixen, un cop analitzats, per a la prevenció
d´accidents futurs.
1.- Notificació i Registre d'Accidents.
La primera actuació pel estudi dels Accidents, és la "Notificació" i "Registre" dels
mateixos. Si els accidents que s´esdevenen no es notifiquen, la seva experiència es perd i
no poden estudiar-se. Les notificacions dels accidents han de ser enregistrats per al seu
ulterior tractament.
El Contractista Principal haurà de disposar d´un sistema de Notificacions-Registre.
Això obliga a plasmar al Pla de Seguretat i Salut, el mètode seguit per descriure amb un
suport administratiu adient ( Partes d´accident, recorregut dels mateixos, responsabilitats de
la seva emissió i recollida, etc..,), dita actuació.
El més adient és que la notificació ha de sortir del Cap Directe superior a l´accidentat
o material fet mal bé. El registre pot completar-se a partir de les notificacions facilitades pel
Servei Mèdic o pel socorrista d´obra, el Departament de Personal i el Servei de Seguretat.
A nivell extraempresarial aquesta notificació es realitza mitjançant els Partes i
Butlletins d´accidents que les entitats asseguradores estan obligades a enviar a les
Delegacions Provincials de Treball.
2.- Investigació Tècnica d'Accidents.
L´estudi en més profunditat del accidents notificats es realitza mitjançant "
L´Investigació Tècnica d´Accidents", i serveix per localitzar les causes que les han produït.
No per a definir culpables.Aquesta investigació que pretén analitzar les causes bàsiques
dels accidents, utilitza diversos mètodes:
- Testimoniatge de la víctima i del testimonis.

- Investigació ocular.
Proposta de mesures correctores.
- Fotografies.
- Esquemes.
- Proves de laboratori.
Mitjançant "l´Investigació Tècnica d´Accidents", s´explota al màxim l´experiència dels
accidents notificats. Els responsables del Contractista de fer les investigacions d´accidents
hauran rebut formació concreta per a realitzar aquesta escomesa. Per part del serveis
Tècnics de la Mútua Patronal d´Accidents de Treball.
Per a no colꞏlapsar-se a l´investigació de tots els accidents produïts al centre de
treball, el Contractista podrà reflectir al seu Pla de Seguretat i Higiene l´adopció de dos
sistemes complementaris d´investigació:
- Una investigació somera de tots els accidents que precisen cura de farmaciola
o reparació mecànica, segons fos l´accident de dany personal o material.
Aquesta investigació es realitza al mateix imprès de Notificació, i pel Tècnic
responsable de la Notificació (Comandament directe immediat superior a
l´accidentat o material fet mal bé).
- Una investigació a fons dels accidents potencialment greus, reincidents o de
característiques singulars.
2.10.1.2.- Prèvies a l´accident.
Són les següents:
- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi estadístic de la sinistralitat.
- Anàlisi de la moral de treball.
Es te que centrar a l´estudi dels riscs i les causes que el motiven, sense necessitat
que hi hagin ocorregut accidents
1.- Inspeccions de Seguretat.
El contractista principal haurà de tenir present al seu pla de Seguretat, que els riscs
presents no sempre s´actualitzen en perills desencadenants. Si es detecten aquest riscs i es
corregeixen abans que passin, podrà el Contractista i Empreses subcontractades, evitar els
accidents. Aquesta detecció de riscs es realitzà mitjançant les "Inspeccions Tècniques de
Seguretat".
Es una tècnica important per l´obtenció de resultats palpables a la lluita contra la
sinistralitat laboral, i el seu domini i implantació, defineix la preocupació i capacitat de la
Línia Productiva del contractista, per la prevenció eficaç.
2.- Anàlisi de Treball.
L´estudi científic del treball, mitjançant l´Anàlisi per Descomposició de Tasques i
Control d´Assegurament de la Qualitat, és el conjunt de tècniques que permeten relacionar
la totalitat de les operacions, fases i medis implicats en cadascuna de les activitats laborals
que integren les diferents partides del procés constructiu.
Aplicades com a Tècniques de Seguretat, identifiquen els potencials accidents i fonts
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de risc, associats a cada etapa del treball o tasca analitzada.
3.- Anàlisi Estadístic de la Sinistralitat.
Mitjançant l´explotació estadística de les dades recollides, tots els ratios derivats de
l´estudi de riscos poden aprofitar-se a traves d´un mètode estadístic que porti estadístiques
descriptives i a estadístiques analítiques.Això obliga a codificacions, tabulacions, taules de
freqüència, índex i tasses, línies de tendències, proves i hipòtesis estadístiques.
Com en moltes vegades, l´experiència d´accidents es impossible, l´estadística supleix
aquesta dificultat i permet coneixements científics aproximats.
El Contractista Principal haurà de reflexar al Pla de Seguretat i Higiene de l´obra, que
per aquest centre de treball porti un control estadístic dels resultats de la sinistralitat laboral,
bé comptant amb l´ajut de Departaments interns de l´Empresa, Serveis Tècnic de Seguretat,
Fundació Laboral de la Construcció o Mútua d´Accidents de treball, segons els criteris
establerts pel Conveni de la Xª Conferència d´Estadígrafs del treball de la O.I.T.
D´aquest control estadístic, s´extraurà una informació que tractada adequadament
porti implícita mes a mes d´un coneixement precís de l´accidentabilitat, nua motivació dels
responsables de producció per a la millora del nivell de seguretat de les seves àrees de
treball.
4.- Anàlisi de la Moral de Treball.
La moral de treball, bé definida com una actitud de satisfacció que es desenvolupa en
un grup, es com un desig de preservar amb entusiasme en el treball, per contribuir a la
consecució dels objectius i finalitats de cada una de les empreses que intervenen a la obra,
donant un component resultant que coincideixi amb els objectius i finalitats del Contractista
Principal i les expectatives de la Direcció Facultativa.
Els anàlisi de la moral de treball, es dirigeixen sobretot a esbrinar:
1.- El grau en que els membres d´un grup tenen un objectiu comú.
2.- El grau en que aquest objectiu comú es consideri valuós.
3.- El grau en que els membres senten que l´objectiu pot ser assolit.
L´existència d´un programa d´implementació, a l´Empresa contractista principal,
d´assegurament de la qualitat, contribuirà notablement a obtenir bons resultats a l´àmbit de
la moral de treball.
2.10.2 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT.
Les Tècniques Operatives de Seguretat pretenen eliminar les Causes i a través
d´aquestes corregir el Risc. Són les tècniques que veritablement fan Seguretat, però no es
poden aplicar correcta i eficaçment si abans no s´han identificat les Causes.
Les Tècniques Operatives, per la seva part intenten evitar els accidents mitjançant
l´aplicació de solucions alternatives que eliminant les "causes" facin inviable l´aparició de
"risc", o com a mínim, redueixin les conseqüències dels accidents.
Segons que l´objectiu de l´acció correctora tingui que operar sobre la conducta
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu
Pla de Seguretat i Higiene que te desenvolupant un sistema d´aplicació de Tècniques
Operatives sobre:
- El Factor Tècnic
- El Factor Humà.
2.10.2.1.- Sobre el Factor Tècnic.

Les Tècniques Operatives, sobre el Factor Tècnic, són indubtablement les mes
importants i rendibles per a la Prevenció. En aquestes podem obtenir garanties de Seguretat
malgrat la conducta humana.
Es poden classificar de la següent manera:
- De Concepció
- De Correcció
1.- DE CONCEPCIÓ.
Basada en l´inclusió del Concepte de Seguretat com a factor decisiu en tot Projecte
d´Instalꞏlacions i Planificació Industrial inicial, en tot Disseny d´Equips de Treball i a la
Planificació, Programació i Execució de Mètodes de Treball, que han de ser concebuts
juntament amb les instalꞏlacions i els equips, de manera ergonómica, és a dir, cercant
l´adaptació del treball a l´home.
2.- DE CORRECCIÓ.
L´acció de l´Ergonomia de Correcció es centre a la millora de les condicions
perilloses detectades en instalꞏlacions, equips i mètodes de treball, ja existents.Aquestes
condicions detectades mitjançant, les Tècniques Analítiques, presenten riscs definits, de la
qual la correcció por fer-se mitjançant dels Tècniques que es relacionen a continuació i que
el Contractista haurà d´indicar de quina manera les portarà a terme en aquesta obra, al Pla
de Seguretat i Salut.
La seva exposició segueix un ordre fixat per la preferència que s´ha de tenir al
seleccionar una o mes d´aquelles per a corregir un risc. Dit d´un altre manera, únicament
han de fer-se servir una d´aquelles quan no sia possible, material o econòmicament,
l´aplicació de l´anterior.
D´aquest manera tenim:
1.- Sistemes de Seguretat:
Els sistemes de seguretat són mesures tècniques i equips que anulꞏlen el risc o bé
donen protecció sense condicionar el procés productiu (p.e.disjuntors diferencials, equips
antideflagrants, alimentació automàtica de màquines, forjats de prellosa armada en
substitució dels tradicionals de vigueta i bovedilla..,)
2.- Proteccions colꞏlectives i Resguards:
Obstacles materials que actuen com escuts impedint l´accés de l´home a la zona de
risc (p.e. baranes de protecció).
3.- Manteniment Preventiu:
Donada la similitud entre avaria i accident, tot el que eviti avaries , evitarà accidents.
Segons aquest principi, la prevalença del Manteniment Preventiu ( millor el Predictiu) sobre
el Manteniment Correctiu, es l´arma mes eficaç per a evitar sinistres ocasionats per medis
auxiliars, màquines i vehicles.
4.- Proteccions Personals.
Leus d´Equips de Protecció Individuals, és el reconeixement que s´està treballant en
un ambient laboral arriscat i agressiu al seu conjunt, ja que mitjançant aquests s´intenta
evitar lesions i danys quan el risc no s´ha eliminat pel motiu que sia. Són d´aplicació com a
últim recurs, ja que presenten l´inconvenient que la seva efectivitat depèn de la seva
correcta utilització per part dels usuaris (total dependència de la conducta humana).
5.- Normes:
Si mes no, cap de les tècniques anteriors no es poden materialitzar, o si la seva

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA
aplicació no ens garanteix una prevenció de la Sinistralitat acceptable, és precís acudir a
l´Imposició de Normes, entenent-se com a tal les consignes, prohibicions, permisos de
treball, procediments operatius de seguretat i mètodes de treball que s´imposen tècnicament
per a orientar la conducta humana.
6.- Senyalització:
Les tècniques anteriors han de ser complertes amb la Senyalització de Seguretat, ja
que el risc desconegut, pel fet de ser desconegut, resulta perillós. Senyalitzar és doncs
descobrir riscs. És una tècnica de gran rendiment per a la Seguretat
2.10.2.2.- Sobre el Factor Humà.
Les Tècniques Operatives sobre el Factor Humà s´identifiquen com aquelles que
lluiten per influir sobre els actes i accions perilloses, això és, són les que intenten eliminar
les causes humanes dels accidents.
Si bé són necessaris per a la seguretat, fins el moment actual la seva aplicació a
produït una baixa rendibilitat de l´inversió prevencioniste en aquest camp i la seva aplicació
no proporciona garanties reals que s´evitin accidents.
Així doncs:
A.- ADEQUACIÓ DEL PERSONAL.
1.- Test de Selecció prelaboral del personal.
2.- Reconeixements Mèdics prelaborals.
B.- CANVI DE COMPORTAMENT.
1.- Formació
2.- Ensinistrament
3.- Propaganda
4.- Acció de grup
5.- Disciplina
6.- Incentius
2.11.- CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ.
El Contractista Principal i la seva estructura productiva, que inclourà a les Empreses
Subcontractades i treballadors Autònoms, lligades 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 i al Annex, a manera de guia, l´enunciat dels mes
importants:
1.- Programa implantat a l´empresa, de Qualitat Total o Pla de Prevenció de Riscos
Laborals, contenint com a mínim:
-Principis rectors de la cultura industrial de l´empresa en matèria de Prevenció
Laboral.
-Planificació, organització, direcció i control de las Activitats Crítiques de
caràcter preventiu i implementació del Programa a l´estructura orgànica de
l´empresa així com la seva influencia a las empreses de subcontrata.
2.- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandaritzat per el Contractista Principal,
adreçat a:
- Personal de nou ingrés (propi i/o subcontratat).

- Quadres i Comandaments de Producció.
- Treballadors i especialistes.
3.- Formats documentals i procediments de cumplimentació, integrats a la estructura
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció:
- Notificació i eval.luaciò de Riscos.
- Notificació d´Accidents i/o Incidents.
- Registre d´Accidents i/o Incidents.
- Informe Tècnic d´Investigació d´Accidents (I.T.I.A.).
- Document tipus de lliurament d´Equips de Protecció Individual (EPI).
- Diferents tipus d´Inspeccións de Prevenció.
- Auditories de Prevenció.
- Informes estadístics de Sinistralitat.
- Registre de Costos d´Accidents i/o Incidents.
Llistat de normalització interna d´empresa, de Equips de Protecció Individual
(EE.PP.II.).
- Llistat de normalització interna d´empresa, de Sistemes de Protecció
Colꞏlectiva (SS.PP.CC.).
- Criteris de normalització interna d´empresa, d´instalꞏlacions provisionals per
el personal d´obra.
- Criteris de normalització interna d´empresa, d´Imatge Corporativa vinculada a
la Prevenció.
4.- Comitès i/o Comissions vinculats a la Prevenció:
- Acta tipus de constitució del Comitè i/o Comissió.
- Acta tipus per a les reunions del Comitè i/o Comissió.
- Llistat tipus (cheek-list) per a la comprovació i control de la prevenció a l´obra
per part dels membres del Comitè i/o Comissió (Inspeccions Programades).
- Notificacions de premis i sancions.
- Amonestacions tipus per incompliment personal de mesures de seguretat
obligatòries.
5.- Documents vinculants i actes.
- Clàusules estándar de seguretat per a empreses subcontractades.
- Acta tipus d´Aprobació del Pla de Seguretat i Salut (P.S.H.).
- Llibre colꞏlegial de Registre de Seguretat i Salut.
- Llibre d´Incidencies.
- Acta tipus de paralització dels treballs per motius de seguretat.
- Acta tipus de precintat de seguretat a màquines. eines o mitjans auxiliars.
- Acta tipus de nomenament, habilitació y requeriments de qualificació de:
ꞏ Vigilant (Supervisor) de Seguretat i Higiene a l´obra.
ꞏ Delegat Sindical de Prevenció amb competències a l´obra.
ꞏ Socorrista de l´obra.
- Document d´habilitació, qualificació y autorització personalitzada d´utilització
a l´interior de l´obra dels operadors de:
ꞏ Vehicles d´obra accionats amb motor.
ꞏ Màquines i eines accionades a motor o per combustió.
ꞏ Equips que constitueixin fonts de radiació ionitzants, ultrasons, desamiantat o
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manipulació de productes tòxics classificats reglamentariament.
6.- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d´ordre intern d´empresa:
- Procediments Operatius de Seguretat a l´edificació.
- Anàlisi de Treballs per Descomposició de Tasques.
- Normes Generals (Instruccions) de Seguretat.
- Normes Especifiques de Seguretat.
- Manuals Generals de Seguretat.
- Manuals Específics de Seguretat.
- Manual d´Educació Sanitària.
- Manual de Primers Auxilis.
- Permisos de Treballs Especials.
7.- Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
- Protocols d´essayos, homologacions, normalitzacions, especificacions y
conformitat de recepció, posta a obra i manteniment de:
E.P.I. : Equips de Protecció Individual.
S.P.C. : Sistemes de Protecció Colꞏlectiva.
P&R : Proteccions y Resguards de màquines i eines.
E.D.R.: Equips de Detecció de Riscos.
I.P.P.O.: Instalꞏlacions Provisionals del Personal D´obra
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXES
ANNEX 4 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

2.12.- PROGRAMA BÀSIC D´ACTUACIÓ EN MEDICINA PREVENTIVA.
2.13.-PROGRAMA D´ACTUACIÓ EN FORMACIÓ PREVENTIVA.
2.12.- PROGRAMA BÀSIC D´ACTUACIÓ EN MEDICINA PREVENTIVA.
2.12.1.- RECONEIXEMENT D´INGRÉS.
Tot el personal de l´obra (Propi o Subcontractat), 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 en les seves condicions
psicofísiques en els següents grups:
I.- Apte per a tota classe de treball
II.- Apte amb certes limitacions
III.- No apte.
2.12.2.- RECONEIXEMENTS PERIÒDICS.
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, un reconeixement periòdic anual.
Amb independència de les dues anteriors, es podrà reconèixer novament a tot
treballador que per les circumstàncies ambientals i de treball així ho aconsellin, o si,
presumptament hagués influït sobre el seu estat de salut.
Paralelament el equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi,
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d´establir a el Pla de Seguretat i Salut
un programa d´actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

1.- Higiene i Prevenció al treball.
2.- Medicina preventiva dels treballadors.
3.- Assistència Mèdica.
4.- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
5.- Participació en comitè de Seguretat i Higiene.
6.- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d´Empresa
2.13.- PROGRAMA D´ACTUACIÓ EN FORMACIÓ PREVENTIVA.
El Contractista Principal haurà d´establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d´actuació a el que s´estableixi un sistema d´entrenament inicial bàsic de tots els
treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si son traslladats a un nou lloc de treball, o
ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d´elevació. A l´entrenament es
ressaltarà l´observança de la normativa legal vigent que pugui afectar´los, així com les
Instruccions Generals de Seguretat i Procediments Operatius de Seguretat recollits per la
seva especialitat al Pla de Seguretat i Salut, que s´han d´aplicar als seus llocs de treball
amb les que hauran de rebre copia escrita amb comprovant de rebut.S´efectuarà d´entre el
personal la formació adequada per assegurar el correcte us dels medis posats al seu abast
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
2.13.1 FORMACIÓ MÍNIMA DEL PERSONAL TÈCNIC.
- Professionalitat
- Interpretació del Projecte als seus aspectes estructurals i la seva influència a la
resta dels treballs confluents.
- Càlculs dels temps òptims.
- Sincronització d´equips.
- Control de producció i manteniments de les zones de treball.
- Mecànica dels equips.
- Manteniment preventiu i practiques amb els equips.
- Sistemes de treball.
- Seguretat i primers auxilis.
2.13.2 FORMACIÓ MÍNIMA DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓ.
- Professionalitat
- Coneixement dels materials.
- Procediment de treball
- Sincronització de les diferents activitats a les seves zones de treball.
- Cura de les eines i proteccions personals
- Manteniment preventiu de les màquines, eines i proteccions d´us personal.
- Coneixement de l´operativitat de les màquines eines que s´han de fer servir.
- Pràctiques amb màquines eines que tinguin que fer servir
- Seguretat al treball
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2.14.- RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR EN FASE
DE PROJECTE.
Son aquells originats per les energies fora de control que no s’hagin pogut apantallar
mitjançant l'aplicació dels Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 de la L. 31/95) i
l'interposició de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva o utilització per els treballadors de Equips
de Protecció Individual:
I.- Energia Cinètica (en moviment).
II.- Energia Potencial Gravitatoria (de posició):
a) Energia Potencial elèctrica.
b) Energia Potencial elàstica.
III.- Energia Nuclear o Atòmica.
IV.- Energia Biològica.
V.- Energia Eòlica.
VI.- Energia Elèctrica.
VII.- Energia Solar.
VIII.- Energia Geotèrmica.
IX.- Energia de Ionització.
X.- Energia Radiant.
XI.- Energia de Ressonància.
XII.- Energia Reticular.
XIII.- Energia Interna.
La suma de l'Energia Potencial Cinètica i de l'Energia Potencial, genera l’Energia
Mecànica, que, si no es adequadament contrarestada amb els Sistemes de Protecció
Colꞏlectiva o els Equips de Protecció Individual, es la Causa Immediata dels accidents amb
conseqüències de dany material o de dany personal.
Les forces que poden generar riscos i que no poden suprimir-se en fase de projecte
al nostre planeta son fonamentalment:
-Acceleratriu (deguda al camp gravitatori terrestre).
-Animal.
-Ascensional.
-Centrifuga.

Barcelona, Desembre 2018
Francesc Juncosa Esperanza
JUNCOSASANCHEZ SERVICES ENGINYERIA I ARQUITECTURA SLP

-Centrípeta.
-Coercitiva.
-Constant.
-Contraelectromotriu.
-Electromotriu.
-D’empenta.
-D’inèrcia.
-Instantània.
-De lligament.
-Magnètica.
-Magnetomotriu.
-Retardatriu.
-Viva.
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3.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
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3.2.-DETALLS I ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA SEGURETAT I SALUT DURANT LA CONSTRUCCIÓ
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4.- ESTAT D’AMIDAMENTS DE SEGURETAT I SALUT
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AM I DAM EN T S
Obra
Capítol

1

01
05

HQU1B130

Num.

mes

Text

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

T

2

Homes
3 Dones

[C]

[D]

[E]

Unitats
2,000
2,000

Mesos lloguer
2,200
2,200

6,000
6,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT
HB2A2325

Num.
1

m

Text

52,800

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex
de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Tancaments permimetrals

[C]

[D]

[E]

[F]

HB2C2000
Num.
1

m

Text

150,000

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Tancaments vehicles

[C]

[D]

[E]

[F]

HBC1A081

m

15,000

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

HB2Z5021
Num.
1

u

Text

300,000

Captallums barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, fixat a la banda
i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Senyalització vianants

[C]

[D]

[E]

[F]

HBB11111
Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

H9VVAR00

m2

[F]

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

12,000
TOTAL AMIDAMENT

7

12,000

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Tipus

Senyalització vianants

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

12,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

150,000 C#*D#*E#*F#

150,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

26,400 C#*D#*E#*F#
26,400 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4

2

1

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
SEGURETAT I SALUT

Tipus

1

Pàg.:

12,000

Protecció de pas de vehicles i vianants sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer de
10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antirroca com a material amortidor.
Tractament antilliscant a superficie.
EUR

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

Data: 25/02/19

AM I DAM EN T S

Pàg.:

2

Col·locada i amb el desmuntatge inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE
8

H1414119

u

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE

9

H1424340

u

H1455710

u

K1A20002

h

10,000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

11

10,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

10

125,000

10,000

Ajuda per a seguritat i salut: Hores d'un operari a mitja jornada per ajudar de balisament, moure barreres etc..
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA

5.- QUADRE DE PREUS

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115
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Pàg.:

1

P-1

E2250101

m3

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

40,79

€

P-2

E315OR04

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió i transport amb dumper.
(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

108,27

€

P-3

EAWZ3010

U

Pany electrònic + Clau de Pilona
(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

442,98

€

P-4

EEV31BFZ

U

PLC LOGO SIEMENS o similar per a pujada i Baixada de Pilones. Programat i posat en
marxa.16,0 vcc. Consum màx: 19 ma. Dimensions: 65 × 128 × 41 mm.
(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

374,45

€

P-5

EEV31L45

U

Fonts d'alimentació de PLCs i petit material de protecció i control de les pilones
(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

266,61

€

P-6

EG134J010000

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per
a vint-i-vuit mòduls i encastada. Article: ref. 68035-31 + ref. 68080-31 + ref. 68081-31 + ref.
68083-31
(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

73,39

€

P-7

EG220000

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

2,18

€

P-8

EG312334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

1,89

€

P-9

EG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

4,21

€

P-10

EG312654

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

5,59

€

P-11

EG312664

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

7,43

€

P-12

EG314674

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, + cable de comandament, col·locat en tub
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

12,37

€

P-13

EG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

36,42

€
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P-14

EG415AJ9J1NN u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68410-56 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON
(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

116,80

€

P-15

EG415AJBJ1KV u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68416-36 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON
(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

119,85

€

P-16

EG415AJDJ1NR u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68425-56 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

125,18

€

P-17

EG415AJHJ1KZ u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68440-36 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

154,99

€

P-18

EG42J29H

u

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de
0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

137,16

€

P-19

EG42J2KH

u

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

168,12

€

P-20

EG42JCKK

u

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de
60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

219,39

€

P-21

EG47232F

u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

33,10

€

P-22

EG47434E

u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

36,67

€

P-23

EG841BFW

U

Pantalla de Control Tàctil SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 i configuració
(TRES MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

3.066,68

€
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P-24

EG8Z3011

U

Llaç Magnètic per a pilona
(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

429,65

€

P-25

EP221L41

U

Placa FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX. i caixa d'encastar en bàcul.
(VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

891,12

€

P-26

EP251L62

U

Monitor IP de Fermax Vivo+ amb pantalla tàctil o similar
(MIL CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

1.140,50

€

P-27

EP433000

M

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266 Classificació Cca, col·locat sota tub o
canal
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

1,52

€

P-28

EP433001

U

Fuetó amb 2 connectors RJ45, categoria 6A UTP, de 1 a 2 m de longitud
(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

9,84

€

P-29

EP4A3000

M

Cable 2 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior antirossegadors per a exterior
Cca. Cable armat amb cinta d' acero copolímer, i
cobertes de polietilè
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

1,65

€

P-30

EP4A3001

M

Cable 6 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior Cca. Cable armat amb cinta d'
acero copolímer, i
cobertes de polietilè
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

1,85

€

P-31

EP4A3002

M

Fuetó de Fibra òptica monomode connector SC/APC. 2mts
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

3,21

€

P-32

EP4A3003

M

Cable 48 fibres Monomode ´´LSZH´´, termoplàstic lliure d'halògens, baixa emissió de fums i
no propagador de la flama. Tipus de fibra G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang
de temperatures de -10 ºC a +70 ºC. Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Ref.
231.702
(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

7,28

€

P-33

EP733002

U

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors RJ45 femella simple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa. certificada
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

22,68

€

P-34

EP733003

U

Connector UTP Cat.6A RJ45 - Mascle
(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

7,37

€

P-35

EP743000

U

Armari RACK de 19 ´´i 20 U. 1 Base de 8 endolls, bastidor i mòdul de ventiladors inclòs.
Dimensions 1000x600x600 mm
(VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

825,44

€

P-36

EP743001

U

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x600mm 1 Base de 8 endolls, bastidor
(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

690,06

€

P-37

EP743002

U

Armari RACK de exterior IP55 19´´ i 24U Termoaïllat. Dimensions 1120x600x600 mm 1 Base
de 8 endolls, bastidor
(DOS MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2.128,90

€
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P-38

EP743003

U

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x400mm 1 Base de 8 endolls, bastidor
(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-39

EP7A3014

U

Workstation per a vislualització de CTTV i software de Càmeres Tèrmiques

Pàg.:

4

615,06

€

1.141,95

€

• Processador Intel i7 >@3GHz
• 8GB RAM
• Targeta gràfica 2GB
• HDD 500 Gb
• Windows Professional (10).
(MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P-40

EP7E3006

U

Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar
(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

297,39

€

P-41

EP7E3016

U

Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS o similar. Configurat
(NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

932,78

€

P-42

EP7E3017

U

Switch Cisco Switch CISCO IE-1000-8P2S-LM 8 Poe Ports o Similar. Configurat.
(DOS MIL CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2.118,90

€

P-43

EP7E3018

U

Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar. Configurat.
(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

723,30

€

P-44

EP7E3019

U

Switch de 8 ports de FO Cisco SG300-10SFP o Similar. Configurat
(SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

623,78

€

P-45

EP7E3020

U

Conversor FO monomode a RJ45 C-GFE-GLC.10 o similar
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

165,89

€

P-46

EP7Z3000

U

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP integrats, inclou xassís per a muntatge en
paret.
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

179,77

€

P-47

EP7Z3001

U

Safata extraïble xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació
frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i
una profunditat de 800 mm, fixada mecànicament.
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

34,14

€

P-48

EP7Z3002

U

Panell amb 24 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

367,78

€

P-49

EP7Z3003

U

Panell amb 12 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

252,67

€

P-50

EP7Z3004

U

Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre. Marca Nexans. Instal·lat i comprovat. Codi
cablemat 810190
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

15,42

€

P-51

EP7Z3005

U

Partida de connexió de fibra òptica i de cablejat CAT 6A a xarxa / racks existents. Inclou tant
instal.lacions com l'obra civil no comptada en altres apartats de canalitzacions. Totes les
partides contemplen el subministrament dels materials indicats i la seva instal.lació.
(MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

1.334,56

€

P-52

EP7Z3007

U

1 Panell 19´´ 3U CARRIL DIN
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

31,42

€

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

QUADRE DE PREU S N Ú M ERO 1

Data:

04/03/19

Pàg.:

5

P-53

EP7Z3008

U

Partida de configuració i integració de programes als diferents ordinadors no incloses en
altres partides
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

438,90

€

P-54

EP7Z3200

M

Panell amb 6 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

193,89

€

P-55

EP7ZXX01

U

Mòdul de Ventiladors per a RACK
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

54,86

€

P-56

EP811490

U

Botonera de Sobretaula de 9 Canals de Pujada/ Baixada i Indicador de led d'estat
(MIL VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

1.023,90

€

P-57

EPA11L42

U

Tarja ENVIDIA JETSON TX2 per usas com Analitzador d'imatge
(DOS MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

2.208,78

€

P-58

EPA11L43

U

Software de comptatge adaptat a cada escena
(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1.497,40

€

P-59

EPA11L44

U

Adaptació poste enllumenat o megafonia pera incloure càmeres de CCTV o tèrmiques
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

495,18

€

P-60

EPA11L46

U

Càmera Tèrmica Càmera AXIS Q1941-E o Similar pintada en negre o Similar

3.343,89

€

Sensor de imagen Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm
Rango espectral: 8-14 µm
Lente Atermalizada
7 mm Campo de visión horizontal: 55°, F1.18 Distancia de enfoque cercano: 1,3 m
13 mm Campo de visión horizontal: 28°, F1.0 Distancia de enfoque cercano: 5,3 m
19 mm Campo de visión horizontal: 19,4°, F1.23 Distancia de enfoque cercano: 9,2 m
35 mm Campo de visión horizontal: 10,5°, F1.2 Distancia de enfoque cercano: 33 m
60 mm Campo de visión horizontal: 6,2°, F1.25 Distancia de enfoque cercano: 91 m
Sensibilidad NETD < 70 mK
Vídeo
Compresión de vídeo H.264 Perfil Base, Main y High (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG Resoluciones El sensor es de 384x288. La imagen puede ampliarse hasta
768x576.
Velocidad de imagen Hasta 8,3 imagenes por segundo y 30 imagenes por segundo
Retransmisión de vídeo Al menos tres secuencias en H.264 y Motion JPEG, simultaneas y
configuradas individualmente en una resolucion maxima y a velocidad de imagen maxima.
Tecnologia Axis Zipstream en H.264
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables
VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen: Compresion, brillo, nitidez, contraste, zona de exposicion,
superposicion de texto e imagenes, mascara de privacidad, duplicacion de imagenes,
estabilizacion de imagen electronica, varias paletas
Rotacion: 0°, 90°, 180°, 270°, formato pasillo incluido
Analíticas Incluido
AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard,
AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, deteccion de audio, alarma antimanipulacion
activa
Compatible
AXIS Perimeter Defender
Para consultar la compatibilidad con la plataforma de aplicaciones camaras AXIS que
permite la instalacion de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap
Activadores de evento
Analisis, temperatura, entrada externa, programacion de hora, eventos de almacenamiento
local
Acciones de evento
Grabacion de video: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Carga de imagenes o clips de video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red
y correo electronico
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Memoria de video o imagenes previa y posterior a la alarma para grabacion o carga
Notificacion: correo electronico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Superposicion de texto,
reproduccion de clip de audio
Retransmisión de datos
Datos de eventos
Ayuda integrada para la instalación
Contador de pixeles
(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
P-61

EPA13005

U

Plataforma d'emmagatzemament de dades (no inclou ordinador que ja està en un altre
apartat)
(DOS MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62

EPA13012

U

Llicència Milestone XPPPLUSDLXProtect Professional+ Device License
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63

EPA13013

U

Care Plus for XProtect Professional+ Device License de Milestone
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-64

EPA1X402

U

Camera bullet Model NBE-4502-AL de BOSCH o similar. Pintada Negra.

2.139,72

€

202,89

€

33,30

€

958,85

€

Cámara DINION IP bullet día/noche 1080p30. Sensor CMOS 1/2,8´´,
1920x1080p, hasta 30 ips, infrarrojos integrados. Óptica varifocal automática
2,8-12 mm, corrección IR y ajuste remoto (100º H x 52º V gran angular, 33º H x
19º V tele). Sensibilidad (3200K, 89% reflectividad, F1.4, 30 IRE): Color 0,052
lux, Monocromo 0,008 lux, con IR 0 lux. Distancia de alcance de IR: 60m.
Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB microSDHC, 2TB
microSDXC, usar Clase 6 o superior). Entrada/salida de audio, audio bidireccional y
alarmas de audio. Intelligent Streaming e Intelligent Dynamic Noise Reduction para
carga baja de red y alta calidad de imagen en cualquier
condición de iluminación. 85dB WDR medido según estándar IEC 62676
Apartado 5. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de escenas
programables para día y noche. Cuádruple flujo: 2x H.265 o 2x H.264, M-JPEG
y flujo I-frame. Regiones de interés. Essential Video Analytics con 14 reglas de
alarma combinables en paralelo (cruce de líneas, merodeo, objeto abandonado /
sustraído, estimación densidad multitud, ocupación, conteo de personas...),
clasificación y filtrado de objetos y búsqueda científica. Compatible ONVIF perfil S y
perfil G. Trusted Platform Module (TPM) integrado y compatibilidad con Public Key
Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques maliciosos.
Funcionamiento híbrido (salidas IP y analógica). Alimentación PoE (IEEE 802.3at tipo
1) y/o baja tensión 12 VCC±10% o 24 VCA±10%. Rango de temperatura -40ºC a
+60ºC en operación continua, -34ºC a +74ºC acuerdo a NEMA TS 2-2003 (R2008).
IK10. IP67. Protocolos IPv4,
IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication Encriptación TLS 1.2, SSL, DES,
3DES. Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex. Compatible
Navegador Web / BVMS / BVC / VSC / VRM / Video Security App.
(NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
P-65

EPA1X403

U

Adaptador de muntatge en post petit universal, acabat resistent a la corrossión, IK10, color
negre.
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

168,63

€

P-66

EPA1X407

U

Llicència Milestone XPPPLUSBL XProtect Professional+ Base License
(SIS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

609,50

€

P-67

EPA6X404

U

Monitor de visualtizacio de càmeres de 42´´ amb connexió HDMI
(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

679,39

€
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P-68

EPA6X405

U

Monitor de visualtizacio de càmeres de 70´´ amb connexió HDMI. Inclòs suport de paret.
(TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

3.403,90

€

P-69

EPACX406

U

Gravador NVR Vess A3340s E3 incl. 6x 4TB SATA HDD (24TB) Win7P 2U8 storage
appliance. Programat per a 28 càmeres sistema Milestone
(MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

1.054,26

€

P-70

EQ54U001

m2

Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

262,75

€

P-71

F2225232

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

11,78

€

P-72

F222AS12

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
compressor i càrrega mecànica del material excavat.

49,99

€

L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 0 % de l'excavació per omplert de rases, tot el transport amb dumper o
petita maquinaria.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P-73

F222D010

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
compressor i càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta transport amb dumper o
petita maquinaria.
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

47,56

€

P-74

F222FF12

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta transport amb dumper o
petita maquinaria.
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

30,84

€

P-75

F228AP0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el
50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

27,50

€

P-76

F2RA75A1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

32,90

€

P-77

F9H111E1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

59,44

€

P-78

FF21HA11

m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

54,37

€
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P-79

FG310125

M

Cable de 12 conductors de coure de 1,5mm2 lliure d'halogenurs Cca per a exteriors i
antirossegadors
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

4,87

€

P-80

FGF11079

U

Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 4000mm d'alçada
amb mènsula. ( Ø200-120 ) x4000 Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.
(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

3.272,70

€

P-81

FGF11080

U

Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 7000mm d'alçada
amb mènsula. (Ø200-120) x7000 Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.
(QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

4.440,60

€

P-82

FGF11446

U

Subministrament i col·locació de Poste Acer Inoxidable per a Intèrfon de 1300mm d'alçada.
Ø168 X 1300X 5MM Espessor Inox. Mecanització de l'intèrfon inclosa.Acabat Inox
Sorrejat.Transport inclòs
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

1.653,85

€

P-83

FP7GU010

u

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides
en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada
(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

104,50

€

P-84

FQ421441

U

Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 ERFK-M50 de Pilotec Inoxidable Sorrejat
o similar.
PILONA EXTRAIBLE REMOVIBLE 274-800 FE ERK-M50 / LEDS de alerta
Transport inclòs
(QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

4.279,35

€

P-85

FQ421444

U

5.439,80

€

1.468,89

€

Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 RAK-M30 de Pilotec o similar. Inox
sorrejat.
Pilona PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA RAK FE / CORONA LEDS de Pilotec amb
leds o similar.
CILINDRO: Acero ST37. Acabado Oxirón Gris
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 12,5 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías,
pérdidas de carga y mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la
pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
CHASIS: construido en acero electrosoldado de altísima
robustez que dispone de raíles de deslizamiento para
asegurar el perfecto alineado y concentricidad de la
pilona. Acabado areanado.
TAPA Acero Inoxidable con acabado arenado.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
(CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-86

FQ421445

U

Central de control per pilones automàtiques. Inclou posada en marxa.
(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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7.572,80

€

2.253,90

€

PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA R FE A. SEGURIDAD /CORONA LEDS 1
6.695,20000 6.695,20
CILINDRO: Acero Lacado al horno.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO:800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 20-25 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías, pérdidas de carga y
mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80. TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
(SET MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
P-88

FQ421BFA

U

Subministrament i col·locació de Pilona Semi Automàtica PL220-800 RIS-RF o similar amb
les següents Característiques. Inox Sorrejat.
CILINDRO: Acero Inoxidable Aisi 304. Acabado Satinado.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø220
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 8 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
DESBLOQUEO MEDIANTE LLAVE
ACTUADOR DE GAS SIMPLE EFECTO
BLOQUEO MEDIANTE LLAVE
TAPA ACERO INOXIDABLE AISI 304.
INSTALACIÓN ENCOFRADO DIRECTO AL SUELO.
CERRADURA ESTÁNDAR INTEGRADA.
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-89

FR3P2254

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals
(NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

90,33

€

P-90

G21YB220

u

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

467,17

€

P-91

G3L11001

m

Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius
(DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

10,78

€

P-92

G9A10101

m3

Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

43,39

€

P-93

GDK200XX

u

Arqueta de registre per a instal·lacions, per anar enterrada amb 3 cm de recubriment,
quedant el registre ocult, de 40x40x40 cm de mides útils, amb marc i tapa de fosa de granit
esferoidal normalitzat iso 1083, normalitzada per l'ajuntaments, inclosa excavació i tota l'obra
civil necessària. Tot segons plec de condicions tècniques de l'ajuntament de la ciutat i la
dircció facultativa.
(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

524,96

€
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P-94

GDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-95

GE00ER07

h

Posta en marcha + Legalitzacio instal·lació eléctrica mitjançant MTD
(MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-96

H1414119

u

P-97

H1424340

P-98

P-99
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31,09

€

1.224,65

€

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

24,88

€

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
(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

7,72

€

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

2,69

€

H9VVAR00

m2

Protecció de pas de vehicles i vianants sobre rases obertes en calçada, mitjançant
plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre
manta antirroca com a material amortidor. Tractament antilliscant a superficie.

11,69

€

Col·locada i amb el desmuntatge inclòs.
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
P-100 HB2A2325

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons
UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

41,78

€

P-101 HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

48,36

€

P-102 HB2Z5021

u

Captallums barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs
(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

10,25

€

P-103 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

52,39

€

P-104 HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

5,93

€

P-105 HQU1B130

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

54,55

€
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Reposició de tots els elements vegetals malmesos durant l'excavació als parterres ajardinats
(arbres, arbustos, matolls, plantes, gespes...), amb exemplars adults del mateix tipus i volum
similar als originals malmesos. S'inclou el seu adovat, regat i primeres cures fins a garantir el
seu arrelament. Si escau, també s'inclou el replantat i manteniment provisional de tots
aquells especimens, que per les seves caracterìstiques específiques, calgui mantenir la
planta original per tornar a ser replantada en la seva ubicació inicial o en una ubicació
alternativa propera.

Pàg.:

11

6.683,20

€

(SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
P-107 K1A20001

h

Jornada de treball d'operari ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final 35 - 40 % de l'obra
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

23,85

€

P-108 K1A20002

h

Ajuda per a seguritat i salut: Hores d'un operari a mitja jornada per ajudar de balisament,
moure barreres etc..
(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

2.385,00

€

P-109 K1A20003

h

Desmuntat, desconnexió o anul·lació del sistema de reg actual i totes aquelles intal·lacions
que puguin quedar afectades a les zones d'intervenció, previ acord i coordinació amb els
seveis tècnics i personal de manteniment del parc, inclosa la realització de les feines de
desviament i baypass necessaries i acordades en aquelles instal·lacions que ho requereixin,
i la seva reposició al seu estat inicial de funcionament.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

28,01

€

P-110 K1A20010

-

Totes les partides contemplen els subministraments dels materials indicats i la seva
instal·lació
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-111 K1A21010

-

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que sigui posible, si no es
posible es fara amb mitjans manuals. Amb supervisio de la BSM

0,00

€

0,00

€

55,07

€

2,85

€

55,86

€

Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria, rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la part que sigui
enterrada es fara amb mitjans manuals.
El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible, s'estimen unes hores amb
operari de transport de material
(ZERO EUROS)
P-112 K1A22020

-

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que sigui posible, si no es
posible es fara amb mitjans manuals.Amb supervisio de la BSM
Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria, rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la part que sigui
enterrada es fara amb mitjans manuals.
El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible, s'estimen unes hores amb
operari de transport de material
(ZERO EUROS)

P-113 K1A23012

h

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-114 K1A2H032

m

Corda guia
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-115 K1A2S032

h

Neteja canalització electrica existent
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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Data:

04/03/19

P-116 K1A2SD12

-

Totes les partides contemplen els subministraments dels materials indicats i la seva
instal·lació
(ZERO EUROS)

P-117 K1A2SS12

h

P-118 K1A2X102

P-119 K2190001

Pàg.:

12

0,00

€

Carrega + Trasnport terres excavades amb maquinaria petita, Dumper.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

48,41

€

h

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

55,07

€

m

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra tipus vorera parc Güell, de fins a
2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

5,55

€

Es consideren inclosos tots els mitjans de càrrega i transport necessàris per a l'execució de
l'unitat d'obra completament acabada, tenint en compte l'entorn de les obres. Al interior del
parc la càrrega es considera manual o mitjançant petita maniobra.
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
P-120 K219CC11

m2

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,88

€

P-121 K4B14000

kg

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

1,24

€

P-122 K9E1321G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

41,35

€

P-123 K9G1PG00

m2

Reposició de paviment de llamborda granítica irregular igual a l'existent, col.locat amb morter
de cal. Inclou prèvia preparació de la subbase i part proporcional de vorada de llamborda
granítica. Escampat amb bomba o amb petita maquinària, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic per acabat igual a l'existent al parc. (Passeig interior carrer Olot)
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

22,21

€

P-124 KP1Z1447

U

Pal/màstil de 1500mm per a Caseta existent de Carretera del Carmel i de C/ Sant Josep amb
grapes de subjecció. Inclou tota l'obra civil associada de fixació a l'estructura existent
(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

287,78

€

P-125 KY311620

m

Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a
màxim
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

7,70

€

P-126 L169C511

u

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

39,97

€
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Pàg.:
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6.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT.

En els treballs d’urbanització es prendran totes les precaucions necessàries, d’acord amb la
normativa vigent, posant especial atenció en la protecció dels desnivells i en totes les
mesures de protecció individuals i colꞏlectives. Es mantindrà el tancament de l’obra, així com
totes les mesures de seguretat pertinents, per tal de reduir les afectacions als visitants al
Parc i als veïns.

Barcelona. Desembre 2018
Francesc Juncosa Esperanza
JUNCOSA SANCHEZ SERVICES ENGINYERIA I ARQUITECTURA SLP
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Data: 25/02/19

Obra

01

Pressupost BSM_Projecte de control d’accessos i de l’eix mon

Capítol

05

Seguretat i Salut

1 HQU1B130

2 HB2A2325

3 HB2C2000

4 HBC1A081

5 HB2Z5021

6 HBB11111

7 H9VVAR00

mes

Pàg.:

1

54,55

52,800

2.880,24

41,78

150,000

6.267,00

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda,
amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m
i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)
Barrera form.simp. pref.,New Jersey,col.+desmunt.inclòs

48,36

15,000

725,40

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)
Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclòs

5,93

300,000

1.779,00

u

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 102)
Captallums p/ barrera flexible RA3 2 cares, fixat+desmuntatge

10,25

12,000

123,00

u

Captallums barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant
classe RA3 a dues cares, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs
(P - 100)
Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt.

52,39

12,000

628,68

m2

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)
Planxa de protecció de paviment.

11,69

125,000

1.461,25

24,88

10,000

248,80

u

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P 94)
Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc.

7,72

10,000

77,20

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 - 95)
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

2,69

10,000

26,90

m

Llog.mòd.pref.sanitaris 2,4x2,6m
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 103)
Barrera metàl.simple,N2,A,W6,deflex.2m,sup.C-120
col.fix.mecàniques c/4m,trams rect./corb.>=22m+desm

Protecció de pas de vehicles i vianants sobre rases obertes en
calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix,
amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antirroca com a
material amortidor. Tractament antilliscant a superficie.

8 H1414119

9 H1424340

10 H1455710

u

Col·locada i amb el desmuntatge inclòs. (P - 97)
Casc seguretat, PE,p<=400g,+pantalla facial+visor,acobl.arnès
abatible

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P 96)

EUR
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PRESSU POST
11 K1A20002

h

Data: 25/02/19
Ajudes per a seguretat i salut

2.385,00

Pàg.:
1,000

2

2.385,00

Ajuda per a seguritat i salut: Hores d'un operari a mitja jornada per
ajudar de balisament, moure barreres etc.. (P - 113)
TOTAL

Capítol

01.05

16.602,47

EUR
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9. ANNEX 3. PLA D’OBRA

PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I
DE L’EIX MONUMENTAL DEL PARK
GÜELL .
BARCELONA DESEMBRE 2018

EXPEDIENT

P16001849

ANNEX 03PLA D’OBRA.

AVINGUDA PRINCEP ASTURIES 43 45 BARCELONA 08012
932175051. jss@coac.es

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

FASE :
‐ Ex ava ió rases
‐ Distri u ió tu
orrugat i guia
‐ Colo a ió Peri o s ‐
Tirada a le
‐
Neteja de tu s guia
existe ts per possi le
aprofita e t
ZONA ACCES DEL
CARMEL
FINS A
ZONA ACCES CAN
XIROT
FINS A
ZONA ACCES CAN
TRIES
FINS A
ZONA ACCES FORAT
DEL VENT
FINS A
ZONA ACCES COLL
DE PORTELL
FINS A
ZONA ACCES
BAIXADA DE LA
GLORIA

ZONA ACCES
BAIXADA DE LA
GLORIA

ZONA , , . ACCES
CARRER OLOT I OLOT
DRETA

ZONA INTERIOR
PARK GUELL

POSTA EN MARCHA
GENERAL

FASE :
‐ Ur a itza ió i
reposi ió de
pavi e ts i
a a ats

SEMANA
FASE
FASE
FASE
FASE

FASE
FASE
FASE
FASE

FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE

FASE
FASE
FASE
FASE

FASE
FASE
FASE
FASE

FASE
FASE
FASE
FASE

FASE
FASE
FASE
FASE

FASE
FASE
FASE
FASE

FASE :
‐ Col∙lo a ió
Ba uls,
i terfo s i
Pilo es +
Repasos
pavi e ts i
a a ats

SEMANA

FASE :
‐ Posta e
ar ha
i stal∙la io s

SEMANA

A L'INTERIOR DEL PARK HI
SEGURETAT I SALUT:
HA TUBS EXISTENTS QUE
PREVIAMENT A CADA
ESTAN MARCATS AL
FASE ES REALITZARA LA
PLANOLS, COMPROVAR
COL∙LOCACIÓ DELS
POSSIBLE PAS, EN CAS
ELEMENTS DE
CONTRARI FER RASA
SEGURETAT ADIENTS
NOVA PARALELAMENT

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA
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PROCÉS CONSTRUCTIU
En el present annex es descriu el procés constructiu a seguir per portar a terme les actuacions la
disposicio d eun sistema de seguretat al Park Güell de Barcelona.
Les característiques de l’obra confereixen complexitat a l’execució, per això i per tal de fer més
entenedora l’explicació, s’ha desglossat l’execució en les següents fases:
TREBALLS PREVIS

Barcelona. Desembre 2018
Francesc Juncosa Esperanza
JUNCOSA SANCHEZ SERVICES ENGINYERIA I ARQUITECTURA SLP

En els treballs previs es prendran totes les precaucions necessàries, d’acord amb la
normativa vigent, posant especial atenció en la protecció dels desnivells i en totes les
mesures de protecció individuals i colꞏlectives. Es mantindrà el tancament de l’obra, així com
totes les mesures de seguretat pertinents, per tal de reduir les afectacions als visitants al
Parc i als veïns.
FASE 1: RASES
Aquesta fase inclou les següents tasques :
- Excavació de rases i arquetes. Noves i afectacions de existents
- Colꞏlocació de tubs coarrugats nous i guia.
- Tirada cable
- Neteja de tubs guía existent per possible aprofitament
- Fonaments dels nous baculs,pilones, interfons.. .
Es tindra en compte l’intervencio arqueológica si s’en deriva.
Caldra fer un aixecament topografic geolocalitzant les tapes existents metal.liques i fent cates en tot el
traçat dins del park i alguna en el carrer olot o exterior del carmel per comprovar posibles afectacions de
serveis
FASE 2: URBANITZACIÓ
Un cop acabats els treballs anteriors es podran portar a terme tots els treballs relacionats
amb la urbanització, entre el quals s’inclouen enderrocaments, pavimentació i colꞏlocació de
mobiliari urbà
FASE 3. COLꞏLOCACIÓ
Aquesta fase inclou les següents tasques :
- Colꞏlocació Baculs, Interfons, Pilones, Racks
- Repasos finals de paviments i acabats
FASE 4. POSTA EN MARCHA
Despres de fer la fase 3 es fara una petita posta en marcha de la zona en concret.
Al final de tot quan totes les zones esten acabades es farà la posta en marcha general tal i com marca la
planificació
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PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I
DE L’EIX MONUMENTAL DEL PARK
GÜELL .
BARCELONA DESEMBRE 2018

EXPEDIENT

P16001849

ANNEX 04PLA DE CONTROL .

AVINGUDA PRINCEP ASTURIES 43 45 BARCELONA 08012
932175051. jss@coac.es
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Pressió a l’entorn: Rebre 9 milions de visitants implica que en una hora puguin arribar 3.000 visitants al
Park, situat en una zona de no fàcil accés. La mobilitat dels visitants suposa aglomeracions puntuals a la
zona i deriva en problemes de convivència amb els veïns afectats.

11. ANNEX 5. MEMORIA AMBIENTAL
1. GENERALITATS
1.1. OBJECTE DEL PROJECTE
El present projecte té per objecte desenvolupar a nivell d’execució les actuacions pera a la millora de la
seguretat en el Park Güell de Barcelona
.1.2. EMPLAÇAMENT
L’àmbit d’actuació se situa a tot en ambit del Park Güell. Perimetre e interior .
1.3. PROMOTOR

L’Ajuntament de Barcelona, conscient dels greus problemes que això comporta, tant pel que fa a la
conservació de l’espai i del seu llegat artístic i cultural com pel que fa a la millora de la qualitat de
vida dels veïns, ha decidit tirar endavant un pla de millora de la Seguretat en tot el park, referent a a la
proteccio de patrimoni i del intrusisme.
.
2.1.3 SERVEIS EXISTENTS
S'incorporen els serveis afectats de les companyies inclosos en el projecte de milllora de la regulaciio dels
acessos .

Els espais objecte del projecte són de titularitat pública.

2.2. CRITERIS GENERALS DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

El promotor del projecte és Barcelona de Serveis Municipals, s.a.
NIF: A-08/765919
domicili al carrer Calabria 66, de Barcelona (08015).

L‟abast genèric de la redacció del projecte tècnic i la posterior direcció d'obra encarregada per BSM SA,
es:

Els redactors del projecte són
Juncosa Sanchez Subirats Enginyeria i Arquitectura SLP



Disseny d‟una xarxa de vídeo vigilància que inclogui tant el perímetre com tot l‟àmbit interior al
Park Güell (tant la zona regulada com la no regulada). Aquesta xarxa s‟haurà de dissenyar tenint
en compte l‟entorn protegit de l‟àmbit (patrimonial, arqueològic i natural), pel que serà precís tenir
en compte la minimització del seu impacte paisatgístic.



Disseny d‟una xarxa de pilones d’alta seguretat per tenir un control dels accessos al Park Guell,
tenint aixi també una seguretat máxima d’acces en cas de que sigui necessari.



Centralització de totes les senyals al Centre de Control actual al Park Güell

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2.1. CONDICIONAMENTS GENERALS
2.1.1. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I TOPOGRÀFIQUES
Aquesta part de la ciutat es caracteritza per l’existencia de importants desnivells, els quals modelen
el parc, segons es pot observar als plànols de projecte.
2.1.2 ESTAT ACTUAL
Actualment més de 9 milions de persones visiten el Parc a l’any. En moments puntuals, en un quart
d’hora 1.200 persones accedeixen al Park de forma simultània.

L'objectiu és millorar la seguretat del Park Güell mentre està tancat, amb l‟objectiu de preservar la
integritat del conjunt del Park i dels seus treballadors

El Park pràcticament ha deixat d’utilitzar-se com a tal , lluny de ser un espai de calma i tranquilꞏlitat
per als veïns és punt d’atracció cultural, monumental i turístic de primera magnitud.
La convivència d’aquests factors és complexa i genera diversos tipus d’impacte no només en el
propi Park sinó també en el seu entorn:
Activitats no regulades: Venda ambulant, estàtues humanes. fan més difícil la conservació i han
obligat a reforçar el manteniment del recinte.
Comportaments incívics: Afegint als casos de vandalisme més habituals d’un espai públic la
degradació directa d’un patrimoni arquitectònic i natural únic al món.
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3. ANTECEDENTS I OBJECTE DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL
La present memòria ambiental té per objecte recollir les mesures encaminades a minimitzar el
impacte ambiental i social que es derivi de les obres per a la millora de la Seguretat al Park
Guell de Barcelona.
Un Decret d’alcaldia va ordenar el dia 15 d’octubre de 2009 la obligatorietat de realitzar una
memòria ambiental en la fase de projecte de l’obra i va aprovar el Manual Bàsic per a
l’elaboracióde la memòria ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de
Barcelona.
La realització d’aquesta memòria ambiental és d’aplicació a tots els projectes d’obres
realitzats perl’Ajuntament de Barcelona, els organismes autònoms, les entitats públiques
empresarials locals i altres entitats vinculades o dependentes de l’Ajuntament de Barcelona
sempre que pressupost estimat per a l’obra inclosa en el projecte sigui igual o superior a
450.000 € i no estiguin subjectes a Avaluació d’Impacte Ambiental. El mateix decret obliga a
realitzar una memòria ambiental en la fase d’execució de l’obra.
D’aquí se’n deriva la present memòria ambiental que acompanya el projecte L’objectiu
d’aquesta memòria ambiental,redactada en fase de projecte executiu, és el de justificar el
compliment al decret d’alcaldia 15 2009i, alhora, definir una bateria de mesures, algunes
d’elles d’obligat compliment per la normativaambiental, encaminades a reduir el impacte
ambiental i social que es pugui derivar de l’obra.Amb això, i en la línia de treball del projecte
ambiental de les obres a la ciutat de Barcelona.
La memòria ambiental del projecte s’annexarà al plec de condicions tècniques que regirà el
procés delicitació de l’obra. I serà a través d’aquest procés de licitació com el contingut de la
memòriaambiental passarà a formar part del pla ambiental de l’obra que el contractista
haurà d’elaborarprèviament a l’execució de l’obra i complir durant l’execució d’aquesta.
4. MARC LEGAL
A continuació es detalla el marc legal aplicable per a cada un dels vectors que s’analitzen a la
memòria ambiental:
POBLACIÓ
Ordenança sobre obres, instalꞏlacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al
BOP de 22 de maig de 1991.
Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, 27 de març de
1979.
Ordenança dels usos del Paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 19
de juny de 1999.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques , I d’aprovació del
codi d’accessibilitat.
Manual de qualitat de les Obres. Implantació incidència en l’àmbit de domini públic. Decret
d’alcaldia de 17 de maig de 1999.
Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

RESIDUS
Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona.
Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
reguladordels enderrocs i altres residus de la construcció i enderroc.
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.
Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprova
el Catàleg de Residus de Catalunya.
Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de
maig, modificada per les decisions 2001-118, 2001-119 i 573 -2001.
Decret de 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001.
Llei 15/2003, de 13de juny , de modificació de la Llei6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus.
Ordre de 28 de febrer de 1989 per a la que es regula la gestió dels olis usats (BOE 57), I de 6 de
setembre de 1988, sobre tractament i eliminació dels olis usats (DOGC 1055).
ATMOSFERA
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera.
Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant
el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996. Títol I. Protecció de l’atmosfera.
Ordenança sobre obres, instalꞏlacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP
de 22 de maig de 1991.
Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret
d’alcaldia de 17 de maig de 1999.
Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996. Títol III. Contaminació acústica.
Proposta de modificació de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà.
Llei 37/2007, de 17 de novembre, del soroll i Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desenvolupa.
Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de
febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades
màquines d’ús a l’aire lliure.
Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret
d’alcaldia de 17 de maig de 1999
MATERIALS
Instrucció del formigó estructural (EHE).
Mesura de Govern de política responsable de compra de fusta (desembre de 2003) i Decret
d’Alcaldia per a la compra responsable de fusta (juliol 2004).
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HIDROLOGIA
Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996. Títol V. Sanejament d’aigües residuals i pluvials.
Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals.
Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre de 2000, (Directiva Marc de l’Aigua).
Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.
Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües.
FLORA I FAUNA
Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996. Títol VIÍ. Zones naturals i espais verds.
Norma Granada aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 1992.
PATRIMONI I PAISATGE
Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona
5. IDENTIFICACIÓ DELS VECTORS AMBIENTALS DE IMPACTE I MESURES CORRECTORES
Tal i com s’estableix al punt 3 de la present memòria ambiental, el projecte ha d’incorporar una
memòria ambiental que reculli les mesures encaminades a minimitzar l’impacte ambiental i
social que es derivi de les obres.

POBLACIO
Vector Població Apartat Utilitat per a la població
En aquesta fitxa s’avaluarà quina és la utilitat de les actuacions en el Park Güell.
Descripcio
Preservar el dret dels veïns a gaudir d’un espai que els és propi.
Recuperar l’espai per a la ciutat.
Conservar i protegir el Patrimoni Artístic i Cultural de la ciutat, únic al món.
Reduir el impacte negatiu que pateix l’entorn del Park Güell associat a la mobilitat turística, per tal de
contribuir a la millora de la qualitat de vida dels veïns.
Oferir una visita de qualitat als turistes que visiten el Park i la ciutat.
Reduir els impactes negatius que es produeixen en el Park i el deteriorament que comporten, tot reduint
alhora els costos de manteniment que aquests suposen actualment per a la ciutat.
Fer que els beneficis que genera l’activitat turística a la ciutat reverteixin en una millora de la qualitat de
vida dels veïns
Mesures correctores proposades
No es proposen mesures correctores per aquest subapartat per tractar-se d’un paràmetre purament
descriptiu i amb una repercussió de caràcter positiu.

Vector Població
En el Decret d’Alcaldia indica els aspectes bàsics que han de formar part de la memòria
ambientalque són, per una banda, la identificació dels vectors ambientals que es veuran
afectats per l’obra i, d’altra banda, la proposta de mesures correctores per tal de minorar els
impactes sobre els vectorsidentificats.
Segons estableix el Decret d’Alcaldia, els vectors ambientals d’impacte que s’han de
contemplarsón, com a mínim, els següents:
Població.
Residus.
Materials.
Atmosfera
Sòl i subsòl
Hidrologia
Energia
Flora i Fauna
Paisatge

Apartat Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat

En aquesta fitxa s’avaluaran els impactes que es derivaran de les obres i que poden suposar un impacte
pel benestar dels veïns i veïnes i per l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa.
Descripcio
La realització de l’obra afectarà part del parc, així com a l’entorn més proper.
Les obres afectaran la quotidianitat dels carrers confrontants. No es preveu, però, el tall de cap carrer per
l’execució de les obres.Amb això, cal tenir en compte el fet que en la zona on es preveu executar
No es preveuen, per tant, afectacions notables al benestar de laciutadania ni les activitats econòmiques
més properes.
Mesures correctores proposades
No es proposen mesures correctores per aquest subapartat per tractar-se d’un paràmetre purament
descriptiu i pel qual no es preveuen impactes notables.

Població Apartat Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i
d’empresa

En la present memòria ambiental es fa referència als vectors, així com als seus apartats i
subapartats, indicats perl Decret d’Alcaldia. Per a cada vector s’ha elaborat una fitxa en la que
s’identifica i descriu el vector en qüestió, i s’indiquen les mesures correctorers que el projectista
proposa per a la fase d’obra.

En aquesta fitxa s’avaluaran les barreres arquitectòniques que pot generar el desenvolupament de l’obra
així com les mesures a desenvolupar per tal de minimitzar aquesta afectació.
Descripcio
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Durant el procés d’obres és possible que tant l’àmbit d’actuació, com en l’entorn immediat, puguin patir
alteracions que poden afectar a la ciutadania i, concretament, poden suposar barreres arquitectòniques
per les persones amb mobilitat reduïda (cadires de rodes, gent gran, cotxets de nadons, etc.).
Mesures correctores proposades
Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de
residus i a la zona de neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció
d’execució per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes
activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos.
Les mesures a prendre hauran d’especificar-se en projecte.La informació a la població es
canalitzarà a través dels representants dela població (Ajuntament, associacions), mitjans de
comunicació (radio,premsa) i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així
horequereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts.
Està prohibit colꞏlocar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles,objectes, o fer-hi
instalꞏlacions que limitin o facin perillosa la lliurecirculació de vianants o vehicles, en especial
les que dificulten elsdesplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la
Llei20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.

És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit colꞏlocar
qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instalꞏlacions que limitin, dificultin o facin
perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles.
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals
adaptats en els passos afectats per l’obra.
Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra.
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril
de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari colꞏlocar les proteccions i la senyalització que
correspongui i contactar prèviament amb Guàrdia Urbana.
Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats
(senyalització, xapes metàlꞏliques per al trànsit rodat).
La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població.
En el cas de ser necessari es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la
població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària.
La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes en
l’Estudi de Seguretat i Salut.

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres oinstalꞏlacions serà el
responsable de prendre i mantenir les mesures deseguretat adients, en especial el què es
refereix a la vigilància, delimitació,protecció, senyalització i ilꞏluminació d’obstacles.

48 hores abans de l’inici de l’obra cal haver informat els veïns de la zona afectada per l’obra mitjançant
cartells a les porteries i cartells identificatius a la mateixa obra i les entitats de la Ciutat de persones
cegues i a les federacions d’entitats de persones amb discapacitat física.

Per evitar possibles accidents a tercers, es colꞏlocaran les oportunes senyals d'advertència
de sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies
reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona
aliena a la mateixa, colꞏlocant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El
personalresponsable de l’obra s’encarregarà, al seu càrrec, de dirigir lesoperacions
d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents.

Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat els veïns, les activitats
econòmiques i d’empreses limítrofs del dia i l’hora en què es faran, per tal que puguin prendre les mesures
que considerin oportunes.

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehiclesni maquinària
d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega del’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.
Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possiblereduint, en
conseqüència, les afeccions en fase d'execució.
Durant l’execució de l’obra cal garantir que tots els accessos a habitatges,a les empreses,
activitat econòmica i espais de lleure estiguin lliuresd’embrutiment i materials d’obra. Els
accessos provisionals han de complirtots els requisits dels passos temporals de vianants.
Garantir l’accés delsvianants, veïns, activitat econòmica i d’empreses als serveis bàsics com
contenidors, papereres, etc.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calçada.Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara
desviaments de trànsit, accessos, etc.

El cartell identificatiu de l’obra s’ha de colꞏlocar dins el tancament de l’obra, de manera que no suposi un
obstacle per a la circulació de vianants i estarà escrit amb caràcters i contrastos llegibles per a les
persones amb baixa visió.
En els casos que l’obra afecti els espais reservats per al pas de vianants (voreres, zones de vianants, etc.)
cal habilitar espais de pas alternatiu amb una amplada mínima d’1,40 metres i una alçada mínima de 2,1
metres lliure d’obstacles. A les girades dels passos de vianants, l’amplada lliure de pas ha de permetre
inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, com a mínim.
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients, hauran d’estar en tot moment nets i lliures de material
de l’obra, no podran incloure cap escala ni graó aïllat i el paviment ha de ser dur, no lliscant i sense
regruixos diferents als propis del gravat de les peces.
Per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i de persones amb cotxets els passos
alternatius de vianants no podran tenir escales i,en cas d’haver de superar desnivells, el pendent
transversal serà inferior al 2% i el longitudinal: ≤ 10% per longituds de rampa < 3 m; ≤ 8% per longituds de
rampa < 6 m i ≤ 6% en la resta de casos.
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients tindran els corresponents elements de protecció, amb
etiquetes de senyalització ben visibles, amb característiques òptimes de lectura i amb llums de
posicionament. Les etiquetes de senyalització hauran de contenir el pictograma del símbol d’accessibilitat.
No s’utilitzarà la via pública (excepte la pròpia zona d’obra) per part de l’empresa constructora com a espai
de magatzem, oficines o vestuari per als treballadors, sempre que sigui possible.
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El pas per als vianants, ha de complir els criteris generals: tenir una amplada mínima d’1,4 metres, una
alçada mínima de 2,1 metres lliure d’obstacles i una amplada lliure de pas en els canvis de direcció que
permeti inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, com a mínim. Si l’ocupació estricta de l’obra no
permet l’amplada d’1,40 metres, caldrà considerar una amplada de pas inferior, però mai menor als 0,9m.
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Vector Població Apartat Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica
i d’empresa

Durant l’obra es generaren residus de la construcció i, per tant, s’hauran d’establir mesures per tal que
aquests siguin els mínims i els que es generin es gestionin de forma adequada.
Mesures correctores proposades

Aquesta fitxa descriuria les mesures correctores a tenir en compte en el cas que es poguessin produir
plagues a l’obra
Descripcio
En primera instància no es preveu la possibilitat de que es produeixin plagues, no obstant, es proposen
mesures correctores de caràcter preventiu.
Si durant l’execució de les obres s’observa algun indici de que puguin aparèixer plagues es prendran
mesures al respecte. En aquest cas es prioritzarà l’ús de productes no tòxics, i davant la necessitat
d’aplicar productes químics s’empraran només a les zones necessàries amb l’objectiu de reduir l’impacte
sobre l’entorn tant com sigui possible.

Per tant s’haurà de disposar d’espais que permetin l’emmagatzematge i disposició dels residus de forma
segregada i correctament identificats segons el Catàleg Europeu de Residus (Codi CER) classificant els
residus en especials i no especials. Per a conèixer amb detall les mesures referents a residus veure
l’Estudi de gestió dels residus de la construcció redactat pel projectista.
Paralꞏlelament, el Pla de gestió dels residus de la construcció, redactat pel contractista, tindrà com a base
l’estudi de gestió de residus i en donarà compliment. Aquest pla serà portat a terme durant l’execució de
l’obra.
La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret
105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la

Mesures correctores proposades

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la
Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances d’àmbit
local (ciutat de Barcelona).

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb
unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres
Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a més
de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats de la
Generalitat de Catalunya.

Vector Població Apartat Existència de patrimoni cultural a la zona

La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix la normativa
vigent, com és entre altres el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i enderroc.

En aquesta fitxa es detallen les mesures a tenir en compte en el cas que existeixi patrimoni cultural
(arquitectònic, arqueològic o paleontològic) al sector on es realitzarà l’obra.
Descripcio
L’àmbit del projecte es troba, quasi en la seva totalitat, dins els limits del Park Güell, exceptuant la una
rasa en del tram del carrer Olot. Les obres a executar en la major part de l’àmbit (bàsicament rases
ipaviments) no comporten treballs d’arqueologia, però en canvi si que seran necessaris en les zones on es
produeixen excavacions més profundes, fonaments del nous fanals.

RESIDUS
Vector Residus Apartat Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per tal de realitzar una correcta segregació
i gestió de residus durant l’obra.
Descripcio

El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials
d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta
finalitat.
Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les excavacions)
s’hauran de dipositar en els enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per l’Administració competent.
Pel que fa als residus plàstics, metàlꞏlics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la
seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en
indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.
Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El
contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de
seguiment dels residus retirats, degudament complimentat Els residus no especials generats a l’obra
s’hauran de gestionar a través d’una empresa inscrita al Registre General de Residus de Catalunya. Els
residus industrials generats hauran de ser transportats a través d’una empresa inscrita al mateix registre.
Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al Gestor Autoritzat a través d’un
transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats al web de
l’Agència de Residus de Catalunya.

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA
A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament identificats, i segregar-los per
fraccions dins l’àmbit de l’obra, en contenidors especials o amb tancat perimetral. En aquest sentit s’ha de
disposar d’un llistat dels residus que es generen, identificats per codi, segons el Catàleg Europeu de
residus vigent (codi CER). Segons aquest catàleg els residus es classifiquen en especials i no especials

Vector Residus Apartat Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per tal de minimitzar l’impacte a les aigües
residuals sanitàries dels serveis d’obra.
Descripcio
Durant la fase d’obra està previst que s’utilitzi aigua i, per tant, es generaran aigües residuals. La possible
incidència d’aquestes aigües al medi vindrà determinada per la pròpia activitat que les ha generat.
Depenent d’aquesta activitat, i per tant de la possible càrrega de contaminats, s’hauran d’adoptar les
mesures oportunes.
Mesures correctores proposades
Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis de l’obra, s’hauran de sotmetre a
depuració, quan pel seu enclavament sigui impossible connectar-les a la xarxa de clavegueram.
S’ha de definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg de l’obra.
El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes
per evitar la contaminació provocada per l'ús de les instalꞏlacions de lavabos i dutxes. La proposta del
contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució. S’ha de garantir el correcte funcionament
del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves
aracterístiques físico-químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de
clavegueram.
Impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram: en aquests casos, serà necessari instalꞏlar sanitaris
mòbils.

Vector Residus Apartat Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció

Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en menor
proporció bateries, piles i restes de pintures.
Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs i a
ser possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes
de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, contenidors específics) que
evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés.
Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge,
donat que aquest no podrà superar els sis mesos d’estada en obra.
Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en
aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies,en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de
sanejament o evacuació de les aigües residuals.
Els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de
facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus
retirats, degudament complimentats.
Els residus perillosos (olis, pintures ...) s’han d’emmagatzemar separadament dels altres residus en espais
estancs i a ser possible tancats i protegits dels fenòmens meteorològics. La data de l’emmagatzematge no
haurà de superar els sis mesos i haurà d’estar
correctament etiquetat tant el producte com la data d’inici de l’emmagatzematge.
Els residus especials, a més, s’hauran de transportat al Gestor Autoritzata través d’un transportista
autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats al web de l’Agència de
Residus de Catalunya.
Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos.
Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no detectats prèviament
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran
els productes corresponents de l’excavació per tal de ser evacuats independentment de la resta i es
lliuraran a un gestor autoritzat, tot seguint el protocol de prevenció de riscos laborals.
Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels materials a través d’una empresa
inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), tal i com estableix la legislació vigent.
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental i
garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran les reunions
de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a
les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que
entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme
ha rebut aquesta formació.

En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per minimitzar el possibles impactes que es
puguin generar per la generació de residus especials

MATERIALS

Descripcio

Vector Materials Apartat Consum de materials

Els residus especials són aquells residus que compleixen els supòsits de la Directiva Europea 91/689 CE,
que per la seva naturalesa, origen o composició, representen algun perill (perquè són inflamables,
tòxics,nocius, irritants, cancerígens...) considerant alhora com a perillosos els recipients o envasos que els
hagin contingut.

En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores per tal de realitzar una compra correcta i un
emmagatzematge adequat dels materials de l’obra.

Mesures correctores proposades

Per la realització de l’obra s’han de comprar materials de diferents tipologia. La compra acurada i
planificada d’aquests materials permet un correcte emmagatzematge, evita excedents i permet minimitzar
la generació de residus de la construcció.

Tal i com es menciona a l’Estudi de gestió de residus no es preveu la generació apreciable de residus
considerats especials. Tot i així, si durant l’execució de les obres es generen residus d’aquest tipus, es
procedirà d’acord amb les següents indicacions:

Descripcio

Mesures correctores proposades
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Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es malmetin
contribueix a minimitzar el consum de materials.El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres
ajustades a les necessitats del projecte i s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els
materials garantint les seves propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de
planificar correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i
evitar així que els recursos es transformin en residus.
S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que es malmetin
i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb materials impermeables quan
sigui necessari protegir-les de la pluja, protegint dels raigs del sol els materials perillosos o fotosensibles,
etc.
Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà sobre palets o contingut en
Contenidors i sempre s’ubicarà dins les tanques d’obra.
Vector Materials Apartat Consum de materials
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores per tal de tenir previstos procediments que
garanteixin un adequat manteniment de les instalꞏlacions i els seus components
Descripcio
Els plans de manteniment permeten planificar les operacions de prevenció, correcció o substitució que
podrien comportar la despesa de nous materials en cas de no tenir-les previstes.
Mesures correctores proposades
S’inclouran plans de manteniment de les instalꞏlacions i així com dels seus components
Vector Materials Apartat Consum de materials
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per a la manipulació i transport adequat
dels materials.

En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per la utilització de materials sostenibles
durant l’obra.
Descripcio
Durant l’obra es requereix el consum de diversos tipus de materials.
Aquests materials tenen diferent comportament ambiental depenent de la seva composició.
Mesures correctores proposades
Es prioritzarà, sempre que sigui viable tècnica i econòmicament, lautilització de productes (típicament:
fusta, pintures, àrids reciclats,productes de plàstic) etiquetats que disposin d’algun tipus de garantia
ambiental com:
- El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipusI. La seva obtenció està regulada
per la Direcció General de QualitatAmbiental i es basa en el compliment d’uns criteris ambientals
específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals(compliment de la legislació
ambiental).
- Etiqueta Ecològica Europea, Tipus I i al mercat es poden trobar, entred’altres productes, pintures i
vernissos per a interiors.
- Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i noestan verificades per tercers. Són
autodeclaracions que fan els propisfabricants).
- Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un beneficiambiental, la seva finalitat és la
d’explicar els impactes d’un productedurant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan verificades per
tercers).
Es prioritzarà, si té sentit i és viable tècnica i econòmicament, l’ús de:- Paviments amb mescles
bituminoses que incorporin material reciclatprocedent del fresat d’altres paviments.
- Betums de fabricació a baixa temperatura, donat que representen un
consum energètic associat menor.
- Formigó prefabricat que incorpori granulat reciclat.
- Formigó en massa que incorpori àrid reciclat. En el cas del formigó noestructural es podrà incorporar fins
al 100% de l’àrid reciclat, mentreque si es tracte de formigó estructural es podrà incorporar fins el 20%,
sense que això afecti a les seves propietats i prestacions (d’acord ambl’annex ambiental de la EHE
ATMOSFERA

Descripcio
Per la realització de l’obra s’han de manipular i transportar materials de diferents tipologia. La correcta
manipulació i transport d’aquests materials fa que es minimitzin les pèrdues o el deteriorament d’aquests
materials i minimitzar, de retruc, els residus de construcció generats.

Atmosfera Apartat Emissió de gasos i pols
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per disminuir la pols generada a l’obra.
Descripcio
Durant la fase d’obra es generarà pols provinent de les diverses activitats que es duran a terme:
moviments de terres, trànsit de camions,cimentació, etc.

Mesures correctores proposades
El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines adequades
en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el transport no
representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els materials no es malmetin.

Mesures correctores proposades
Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes.
L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment o
la rasa.

Vector Materials Apartat Sostenibilitat dels materials
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Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones en tots
els recorreguts (interns i externs a l’obra).
Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs provisionals. Es faran recs periòdics d’aquelles parts de
l’obra on es produeixin grans volums de pols.
S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols.
Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui possible.
Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres

En treballs de pavimentació, sempre que la geometria i lescaracterístiques del tall i del material ho
permetin, s’utilitzarà la guillotinacom a eina de tall. Quan la guillotina no es pugui utilitzar i sigui necessari
l’ús de disc es realitzarà el tall amb aigua per tal de minimitzar els núvols de pols. Quan no hi hagi una
altra alternativa, es realitzarà el tall en sec amb radial), en les zones de l’àmbit d’obra que puguin casionar
menys molèstia, procurant realitzar una aspiració localitzada. El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques
es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb maquinària prevista de via humida. Disposar de
màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl juntament amb els rentats.
Tancar els elements necessaris pel transport de materials (cintes transportadores) mitjançant carenats o
ruixar el material transportat.
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització d’operacions que impliquin l’ús de
materials pulverulents o que puguin generar pols.
Quan les condicions climatològiques ho permetin es regaran les runes i materials que es vagin desprenent
durant l’enderroc per tal de minimitzar la formació de núvols de pols.
Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat els veïns limítrofs del dia i l’hora en
que es realitzaran els treballs per tal que es puguin prendre les mesures que considerin oportunes.
Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es realitzarà en contenidors o saques,
cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs.
La descàrrega de materials d’edificis es realitzarà mitjançant conducció per tubs, per tal d’evitar les
emissions de pols.
Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent es realitzarà sempre en contenidors, saques
o sitges, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs.
Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30 cm l’alçada del contenidor que els conté
El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials ulverulents a l’obra és de 2 dies, durant els
quals hauran d’estar en contenidors o saques.
Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinària pavimentats, caldrà escombrar-los mecànicament
per tal de minimitzar la formació de núvols de pols deguda a la circulació.
Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la per tal d’evitar la formació de
núvols de pols. El rec es realitzarà quan les condicions meteorològiques ho permetin, és a dir, quan no
s’estigui en condicions de sequera.
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà els operaris de

quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb
unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

Vector Atmosfera Apartat Emissió de gasos i pols
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per tal de controlar les emissions de
substàncies tòxiques.
Descripcio
Durant el procés d’obra els vehicles i la maquinària poden emetre gasos i pols que poden generar
molèsties a les persones i contaminació atmosfèrica.
Alhora , les pintures o altres materials utilitzats durant les obres (poliuretà, emulsions o betums) poden
emetre substàncies tòxiques (CFC, COV,) que poden tenir un perjudici per les persones i per l’entorn
proper de l’obra.
Mesures correctores proposades
Està prohibit encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra.
Vehicles
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a desenvolupar
l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat reduïda.
S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums/gasos que els que permet la
normativa vigent i comprova la ITV.
Maquinaria:
Els motors de la maquinària únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a
desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor de la maquinària quan hagi d’estar aturada més de 3
minuts. S’ha de garantir que tota la maquinària emprada a l’obra no emet més fums o gasos que els que
estan fixats a les seves especificacions tècniques. Per aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar sotmesa
al control periòdic necessari per tal de poder-ho garantir
Emissió de substàncies tòxiques (CFC, COV, etc.) S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb
l’equip adequat i que aquest sigui homologat per tal que no es produeixin efectes adversos quan es
manipulen determinats productes que emeten compostos nocius
Vector Atmosfera Apartat Emissió d’olors
En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal de disminuir les molèsties
per olors durant la fase d’obra
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Descripcio
Durant la fase d’obres s’utilitzen materials diversos i aixecaments de terra que poden provocar emissions
d’olors.

Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el llindar de percepció olfactiva, de
reconeixement o de molèstia es duguin a terme en tallers, sempre que sigui possible. Alguns d’aquests
processos són, principalment, la pintura i la soldadura.
En els casos que no sigui possible, els processos que comportin emissions oloroses caldrà realitzar-los en
condicions de mínima molèstia:
en zones el més allunyades possible dels habitatges, en absència de vent, substituint el pintat a pistola per
altres mitjans, etc.).

Mesures correctores proposades
Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una elevada
contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població propera al respecte.
Quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les indicacions
establertes per la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el llindar de percepció olfactiva, de
reconeixement o de molèstia es duguin a terme en tallers, sempre que sigui possible. Alguns d’aquests
processos són, principalment, la pintura i la soldadura.
En els casos que no sigui possible, els processos que comportin emissions oloroses caldrà realitzar-los en
condicions de mínima molèstia:
en zones el més allunyades possible dels habitatges, en absència de vent, substituint el pintat a pistola per
altres mitjans, etc.).
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb
unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació
Vector Atmosfera Apartat Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic.
En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal de disminuir les molèsties per olors durant la
fase d’obra.
Descripcio
Durant la fase d’obres s’utilitzen materials diversos i aixecaments de terra que poden provocar emissions
d’olors.
Mesures correctores proposades
Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una elevada
contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població propera al respecte.
Quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les indicacions
establertes per la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb
unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.
Vector Atmosfera Apartat Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic
En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal de disminuir les molesties per vibracions i soroll
durant la fase d’obra
Descripcio
Durant la fase d’obres s’utilitza maquinaria diversa i es porten a terme activitats que poden produir sorolls i
vibracions que poden ser molestes per la ciutadania.
Mesures correctores proposades

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la Llei
de protecció contra la contaminació acústica per a les franges horàries en que es desenvoluparan les
obres.
S’entén per soroll produït per les activitats, el que prové de les màquines, les instalꞏlacions, les obres.
En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura dels
nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en la
normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, es demanarà el permís
corresponent.
Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: certificat
d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència
acústica.
Els generadors elèctrics que s’instalꞏlin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de com a
màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de substituir per
una escomesa elèctrica.
Si durant la fase d’execució de les obres es detecta qualsevol actuació que:
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- superi els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període diürn, durant
més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell guia de la zona a
una distància de dos metres de les obres,
- per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant l’horari
establert o entre setmana,
- tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent per
aquests: escoles, escoles bressol,
equipaments sanitaris, biblioteques, i residències de gent gran, S’haurà de seguir el "Procediment per
l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona" i
presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió de les llicències d’implantació a l’espai públic.
S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts a les seves especificacions
tècniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa.

Descripcio
Durant la fase d’obres s’hauran de complir uns horaris per tal de minimitzar les molèsties relacionades
amb l’emissió de sorolls i vibraciona al veïnat
Mesures correctores proposades
L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres de
construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21 h els treballs
que no utilitzin maquinària.
Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia solꞏlicitud a l’Ajuntament, que haurà d’estar
disponible a peu d’obra:

Característiques de la maquinària:
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors
de soroll i vibracions. Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de
l’admissió i expulsió de l’aire. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb
el capot tancat i amb tots els elements de protecció instalꞏlats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per
amortir els sorolls.
Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la supressió dels elements aïllants o
esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells i motors.
Generadors elèctrics:
Els generadors elèctrics que s’instalꞏlin a la via pública, donada l’elevada emissió sonora que suposen,
hauran de complir una sèrie de requisits: - Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL
(87 dB de pressió acústica a 1m).
- No presentar components tonals en l’espectre de soroll.
No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà haver-hi generador elèctric,
sinó que s’haurà de substituir per una escomesa.
Soroll produït per vehicles:
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a
desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3
minuts.
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions usques i amb una velocitat reduïda.
S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el permès per la normativa
vigent i que comprova la ITV.
Soroll produït per planxes metàlꞏliques i tanques:
S’han de colꞏlocar les planxes metàlꞏliques sobre les rases fixades correctament, utilitzant elements que
evitin el contacte planxa - planxa o planxa - paviment, de manera que no facin soroll al pas de vehicles o
vianants.
Mantenir i fixar les tanques de manera que no provoquin soroll al xocar entre elles.
Soroll produït per l’acció dels operaris:
Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música per tal d’evitar
molèsties a la ciutadania.
Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant arrossegar-les Comprovar els
silenciadors de la maquinària.
Atmosfera Apartat Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic.

- Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per als
ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els serveis relacionats
amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi restablir el servei avariat;
Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. Els
treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de treball a
l’obra.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir
sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i horari específic.
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant les reunions de Seguretat i Salut.
D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han decomportar per donar compliment a
les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que
entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme
ha rebut aquesta formació

SOL I SUBSOL
Sòl i subsòl Apartat Ocupació del terreny
En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal de mantenir la netedat tant a l’àmbit com al seu
entorn durant la fase d’obra
Descripcio
Les obres porten implícita la generació de residus, la manipulació de terres i runes i, en conseqüència, la
generació d’embrutiment. Això, sumat al fet que les obres a la via pública estan completament integrades
dins l’espai urbà, fan necessari prendre les mesures oportunes per evitar l’embrutiment dels espais públics
Mesures correctores proposades

En aquesta fitxa es detallen les mesures de les feines a realitzar per adaptar-se als horaris de treball de
l’obra.
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Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les
rodes dels vehicles que entren i surten de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó, l’entorn de l’obra.
Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és la
millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior.
En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti
qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera
que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es trobava. Les operacions
de càrrega i descàrrega hauran de fer-se,amb precaució, evitant sorolls innecessaris i es deixaran nets els
espais utilitzats.
Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es pugui veure afectat per l’obra amb
els mitjans que siguin necessaris, (tanques, lones, etc.) per tal d’impedir el seu embrutiment
.
Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es realitzaran dins de l’àmbit
de tancament de l’obra i s’hauran de prendre les mesures necessàries per tal de minimitzar la brutícia que
puguin generar.
S’haurà de netejar tants cops com sigui necessari, l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra,
especialment després d’haver efectuat càrregues o descàrregues de materials o altres operacions que
potencialment puguin embrutir.
Vector Sòl i subsòl Apartat Ocupació del terreny
En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal que es dugui a terme correctament la
restauració i condicionament del terreny ocupat durant i desprès de la fase d’obra
Descripcio
Durant la fase d’obres es preveu que hi hagin zones d’acopi i manteniment, acumulació de materials i de
residus, estacionament i presència de vehicles d’obra o altres ocupacions que poden afectar tant dins com
fóra de la delimitació de l’obra.
Mesures correctores proposades
Finalitzades les obres, es retiraran les instalꞏlacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats
per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.
L’adjudicatari de les obres repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats per les obres.
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el termini de
l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la
inicial i es colꞏlocaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instalꞏlació d’elements urbans a
l’espai públic de la ciutat.
La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes indicades
a l’Ordenança sobre obres i instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal.
La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de
ser completades en el moment de finalitzar les obres.
Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i
condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, s’haurà de reconstruir la
zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. La reposició d’arbres, plantacions i jardins
es farà d’acord amb la Direcció de Servei d’Inversions i Espai vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds

de l’Àrea de Medi Ambient.
En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a l’obra lliures de material
granular. A més de constituir una font d’embrutiment de la via pública, pot produir accidents a vehicles i
vianants.
Es vetllarà per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la reposició definitiva de l’asfalt en bon
estat de conservació, evitant la formació de grava.

Vector Sòl i subsòl Apartat Ocupació del terreny
En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal de delimitar correctament l’obra.
Descripcio
Durant l’obra es delimita quina extensió del territori s’utilitzarà per a la pròpia obra i en el cas que hi hagin
els espais ocupats fora d’aquesta (ja siguin puntuals o permanents
Mesures correctores proposades
Les casetes i els contenidors es colꞏlocaran 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 en el pla de seguretat les àrees previstes per a
aquest fi.
L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre
de l’àmbit de l’obra.
Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega de
material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament en
l’interval de temps en què es realitzin.
Les tanques seran metàlꞏliques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. En
cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del
tancament.
El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de recollida
d’escombraries.
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat ilꞏlegal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
Les tanques estaran alineades i unides entre si.
Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran envoltades
per tanques i degudament senyalitzades.
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
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Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb
unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

Vector Sòl i subsòl Apartat Existència de terra vegetal
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per tal de reutilitzar la terra vegetal que
s’hagi tret durant la fase d’obra.
Descripcio
Segons les dades de que es disposa, a la parcelꞏla no existeix terra vegetal que pugui ser reutilitzada en
fases posteriors. No obstant, es proposa una mesura correctora de caràcter preventiu.
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Mesures correctores proposades
En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar en més de 30 centímetres
l’alçada del sac o contenidor que el conté.
Malgrat inicialment no s’identifica l’existència de terra vegetal, si finalment n’aparegués, caldria buscar un
lloc d’acopi temporal d’aquesta terra, per la seva utilització posterior. D'aquesta manera s’aconseguiria
poder comptar amb una terra excelꞏlent per la reposició en zones de futur enjardinament. Per tal que així
fos, l’apilament es realitzaria amb la terra esponjada: no s’hauria de compactar ni passar-hi maquinària per
sobre i l’alçària màxima de les piles seria de 2 m.

S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tal d’evitar que s’hi dipositin altres residus.
Un cop ple, s’ha de retirar el sac o contenidor de runes abans de les 24 hores següents, tal i com
requereix l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà.

Vector Sòl i subsòl Apartat Gestió de moviment de terres: sobrants i préstecs
Vector Sòl i subsòl Apartat Gestió de moviment de terres: sobrants i préstecs
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores proposades per tal de gestionar correctament els
sobrants de terra que s’han produït durant la fase d’obra.
Descripcio
Durant la fase d’obres es produeixen excavacions i extracció de terres per l’execució de la pròpia obra que
en alguns casos pot resultar sobrant i que cal gestionar adequadament.

En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal de reutilitzar els materials sobrants durant la
fase d’obres
Descripcio
En els casos que hi hagi excedents de terres, aquestes poden ser aprofitables per altres usos en altres
activitats.
Mesures correctores proposades

Mesures correctores proposades

En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit, el volum i el
lloc on aniran a parar aquestes terres.

En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres justifiqui
el destí final dels sobrants mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document escrit de l’empresa que
les ha rebut.

Vector Sòl i subsòl Apartat Afectació a les propietats físiques del sòl
En aquesta fitxa es detallen les mesures per tal d’ evitar canvis en la qualitat i composició del sòl durant la
construcció:

Vector Sòl i subsòl Apartat Gestió de moviment de terres: sobrants i préstecs
En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal gestionar correctament l’amuntegament de
terres durant la fase d’obra
Descripcio
Durant la fase d’obres es poden produir, en determinades ocasions, acumulació de terres fora de l’àrea
delimitada pròpiament per l’obra.
Mesures correctores proposades
Un cop plens, es retiraran a l’abocador. Els contenidors, quan no s’utilitzin o estiguin plens, hauran de ser
retirats el mateix dia, preferentment sense que sobresurtin més de 0,30 m.
No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra, excepte en el cas d’aprofitar les
terres procedents de l’excavació per ús posterior a la mateixa obra. En aquest cas: s'apilaran al llarg del
traçat de l'obra si el rebliment es realitza el mateix dia, o bé s'acumularan en contenidors o sacs situats
dins el mateix perímetre de l'obra si el rebliment es realitza en dies posteriors.
En qualsevol cas s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runescap a l’exterior de l’àmbit d’obra .
Contenidors i sacs de runa

Descripcio
Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que poden provocar canvis en la qualitat i composició
del sòl. Aquest fet s’ha d’evitar per tal que no se’n derivin impactes ambientals tant al subsòl com a les
aigües subterrànies
Mesures correctores proposades
En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandód’objectes, de residus o altres
deixalles fora dels llocs autoritzats,especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl per
l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les operacions amb
formigó.
Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la
transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment
(canvis d’oli,aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar sobre aquestes plataformes, que
disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com per a transportar per
gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, impermeabilitzada i estanca, que
acollirà finalment aquests residus. En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i
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demés residus líquids tòxics procedents del parc de maquinària, fora de dita superfícieimpermeabilitzada.

aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i
gestionades per un gestor autoritzat.

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubetes, com a tal, es farà a la
planta. A l’obra únicament es podràautoritzar la neteja de les canaletes de les cubetes dels camions i, per
fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aiguaresultant del rentat de canaletes
s’utilitzarà preferiblement, com a rec pelcurat del formigó. Si es condiciona un recipient per abocar-hi les
aigüesde neteja i el material sobrant (ubicat en un lloc concret i senyalitzat),haurà d’estar impermeabilitzat.
Al final de l’obra, o quan el recipient estigui ple, es gestionarà el residumitjançant un gestor autoritzat.

En aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de
seguiment de les aigües residuals que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes. En
qualsevol cas però, lesactivitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventiusque evitin alterar les condicions
originals de l’entorn per possibles fuites ovessaments incontrolats.

En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, esdemanarà constància per escrit de
que les restes de formigó han estatabocades en instalꞏlacions adients (a la pròpia central o en un centre
specífic mitjançant cubetes de decantació).S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de
formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment de maquinària,additius.

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedaràterminantment prohibit realitzar
operacions de neteja de vehicles imaquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona, essent necessari
efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àreeshabilitades per a tal activitat,
mitjançant l’ús de mànegues.

Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; encas contrari s’haurà d’obligar a parar
fins a la seva reparació. Si durantles obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar
el sòl afectat substituint-lo per material granular. En cas que els canvisd’oli els realitzi una empresa
autoritzada es conservaran els vals conforme aquests canvis s’han realitzar en una zona condicionada.

En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal deprotegir el sòl de l’erosió
canalitzant correctament l’escorriment de lesaigües pluvials.
Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de formigó o
similars) als embornals, escocells oaltres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra.
Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlatsituats lluny d’embornals i altres
elements que les puguin posar encontacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials.

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un seguiment
específic durant el desenvolupament de l’obra. Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent
de les inspeccions tècniques que els pertoquin. Es contemplarà la realització d’una formació específica
dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut.
D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a
les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que
entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme
ha rebut aquesta formació.

HIDROLOGIA
Vector Hidrologia Apartat Afectació als sistemes de drenatge superficials
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores que cal prendre per tal d’evitar canvis en la qualitat i
drenatge de les aigües superficials durant les obres.

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran derecollir en punts de neteja que
s’ubicaran sobre materials queimpermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple poden ser
dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat.
Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva
execució disposaran de cubetes de retenció correctament estancades i estaran estucats lluny d’embornals
o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials,
en cas de vessament accidental.
Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre que sigui
inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements
impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues.
Evitar abocaments accidentals de productes contaminants. Si aplica, es considerarà la reutilització d’aigua
bombejada en fase de construcció pel seu ús pel reg.

Descripcio

Vector Hidrologia Apartat Afectació als sistemes hídrics subterranis

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua i de productes
químics que, usats o gestionats de forma incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües
superficials, amb les conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot arribar a
comportar la seva descontaminació.Alhora, evitar alteracions de la capacitat de drenatge permetrà evitar
riscos d’inundació.

En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per tal d’evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge
de les aigües subterrànies durant la construcció.

Mesures correctores proposades
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors establerts per
les legislacions vigents.
En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra d’algun
element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, si les

Descripcio
Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua i de productes
químics que, usats o gestionats de forma incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a
través de la xarxa de clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les conseqüències que aquest
fet té sobre el medi i les dificultats que pot arribar a comportar la seva descontaminació.
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En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram contribuirà de forma positiva a
reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-ne
l’abast
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ENERGIA
Mesures correctores proposades
Per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realitzar operacions de
neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita
operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de
mànegues.
A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant d’un
vessament accidental i així evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl.
Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es disposa a l’art. 102 de l’Ordenança
general del medi ambient urbà de la Ciutat en el sentit que queda prohibit l’abocament al clavegueram de
les aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis municipals.
Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit d’obra. En
aquest sentit és obligatori l’ús de la formigonera o la pastera.

Vector Hidrologia Apartat Consums d’aigua de les diferents unitats d’obra
En aquesta fitxa s’estudia la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per
l’execució de l’obra.

Vector Energia Apartat Consum d’energia
En aquesta fitxa s’avalua l’ús de maquinària eficient i l’existència d’un registre del consum energètic.
Descripcio
Durant la fase d’obra un dels requeriments energètics és l’utilitzat per la maquinària.
Per aquest motiu l’estalvi energètic que pot esdevenir de l’ús de maquinaria eficient pot ser rellevant
Mesures correctores proposades
El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de prendre
mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha equips elèctrics amb
motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé motors d’alta eficiència que
redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú poden ser requerides al contractista

Vector Energia Apartat Ús de maquinària eficient i registre de consum
En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per tal de colꞏlocar elements d’ilꞏluminació
eficients durant la fase d’obra.

Descripcio
Durant la fase d’obra es requerirà l’ús d’aigua per activitats diverses. Per a moltes activitats aquesta aigua
no es necessari que sigui potable i per tant es podrà utilitzar aigua no tractada

Descripcio
Durant la fase d’obra l’àmbit haurà d’estar suficient ilꞏluminat per garantir l’accessibilitat, el
desenvolupament de les tasques pròpies de l’obra així com garantir la seguretat. L’ús d’ilꞏluminació eficient
garantirà l’estalvi energètic durant la fase constructiva

Mesures correctores proposades
S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra, pel que caldrà definir les
possibilitats d’ús d’aigua subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la xarxa municipal de
Distribució d’aigua no potable, per tal d’aprofitar-la en les diferents activitats d’obra que necessitin aigua.
En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions.
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar mànegues d’aigua obertes a
l’obra. En aquest sentit, s’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les
conduccions d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les.
Es farà un seguiment setmanal del consum d’aigua real per conèixer el consum i detectar desviacions no
justificades.
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb
unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

Mesures correctores proposades
Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor.
Se seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior Tot el perímetre de l’obra ha
d’estar ilꞏluminat, tant si ocupa part de la calçada o la vorera com si no. L’enllumenat ha d’estar operatiu
tota la nit i durant el dia en cas que les condicions atmosfèriques siguin adverses (dies ennuvolats, etc.)
Hi ha d’haver un nivell d’ilꞏluminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d’obstacles o desnivells.
Els llums es colꞏlocaran alineats perquè puguin servir, alhora, de línia d’orientació
.
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb
unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.
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FLORA I FAUNA
Vector Flora i fauna Apartat Afectació a les comunitats vegetals i/o animals
En aquesta fitxa es detallen les mesures a prendre per minvar l’afectació a les comunitats vegetals i
animals durant la fase d’obra.
Descripcio

En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el Departament d’Informació de
Projectes i Recepcions de la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial per tal de planificar l’operació
més adequada per la seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta, etc

PAISATGE
Paisatge Apartat Impacte visual de l’obra

Quan es realitza una obra, aquesta pot afectar a la flora i la fauna existent, tant en l’àmbit de la pròpia obra
com al seu entorn.
Flora:
Pel que fa a l’àmbit d’estudi, s’ha previst la retirada de dos arbres.
Fauna:
Pel que fa a la fauna no es preveuen afectacions ja que no s’han detectat la presència d’espècies animals
sensibles o atípiques d’un ambient pròpiament urbà, a part de les espècies comuns (com coloms, gavines,
etc) que ocasionalment poden ocupar l’àmbit
Mesures correctores proposades

En aquesta fitxa es detallen les mesures correctores a prendre per tal de minimitzar l’impacte visual de
l’obra.
Descripcio
El paisatge s’entén com un àrea tal i com la percep la població, el caràcter de la qual és resultat de la
interacció de factors naturals i/o humans. En aquest cas el paisatge, en aquest cas urbà, pot patir un
impacte negatiu derivat per les obres
Mesures correctores proposades

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat que pugui quedar afectat, deixant al seu voltant una franja d’un
(1) metre de zona no ocupada. Elcontractista vetllarà per què els escocells i les zones enjardinades
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’haurà de regar
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. Els
escocells 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. Els troncs dels arbres estaran protegits, si
s’escau, per taulons de fusta. Si es produís la mort d’un exemplar serà obligatòria la seva reposició. En
qualsevol cas, s’haurà de complir el que preveu la Norma Granada.
La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds.
Únicament es podran realitzar trasplantaments d’arbres durant el període indicat per cada una de les
espècies a trasplantar:
- Caducifolis de clima fred: hivern.
- Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i de tardor).
- Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada
primaveral i de tardor).
- Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu preferentment palmeres i
similars) de 2 m d’alçària i lligats exteriorment.
En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, cal coordinar
prèviament l’operació junt amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial de l’Àrea de Medi Ambient i
seguir, en tot moment, el protocol de retirada establert per la Direcció de Serveis d’Espais Verds.
Cinc dies abans d’efectuar el trasplantament o retirada de l’arbrat afectat per l’obra s’ha d’informar, a nivell
de porteria, els veïns limítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu facilitat per la Direcció de Serveis
d’Espais Verds.
Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.
S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas que no sigui possible, les
rases a menys d’1 metre s’obriran
manualment i, en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió de la Direcció de Serveis
d’Espais Verds.

Excepte el cartell d’obra, la possible colꞏlocació d’altres rètols ocartelleres es regirà per l’Ordenança dels
usos del paisatge urbà i hauràde ser autoritzada per l’Ajuntament.
Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars,no creïn un impacte visual
important ni afectin a la població, tant internacom externa al recinte
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes,eliminant grafits, publicitat ilꞏlegal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
Tota obra ha d’estar separada, en tot el seu recorregut, dels passos de vianants i de vehicles mitjançant
tanques que cal mantenir en bon estat al llarg de tota la durada de l’obra. No es permet la substitució de
tanques per cordes, cables, malles, cintes o similars.
Les tanques han d’estar colꞏlocades de manera estable, fixades entre si fermament i amb una separació
màxima d’11 centímetres.
Les tanques han de ser d’un color de fàcil detecció, sense caires vius, no auto-lliscants, resistents a la
bolcada, colꞏlocades de manera que ocupin tot el perímetre de l’obra, replega de materials, etc.
Les tanques de protecció de rases cal que estiguin separades com a mínim uns 50 cm de la part més
exterior de la rasa.
En les tanques metàlꞏliques colꞏlocades sobre peus de formigó prefabricat, els peus no han de sobresortir
més per la banda de vianants que per la banda de l’obra.
Si s’han de colꞏlocar planxes metàlꞏliques sobre les rases, es farà correctament, de manera que no es
moguin al pas dels vianants. Estan prohibits els taulons de fusta per a cobrir les rases.
Les planxes han de ser antilliscants, en sec i en mullat.
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6. VALORACIÓ FINAL
La present memòria ambiental estableix les diferents mesures ambientals encaminades a reduir el impacte
ambiental i social de les obres que es duran a terme en el projecte al Park Güell de Barcelona.
Alhora, estableix la base detreball per al plec de condicions tècniques que regirà el procés de licitació de
l’obra i que passarà aformar part del Pla Ambiental que el contractista haurà d’elaborar prèviament al inici
de les obres iimplantar durant l’execució d’aquestes.
Entre els dos documents es garantirà el compliment alDecret d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2009 i,
conseqüentment, es minimitzarà el impacte ambiental isocial que l’execució de l’obra pot ocasionar.
La memòria ambiental especifica les actuacions a desenvolupar en relació a 9 vectors ambientals diferents
(Població, Residus, Materials, Atmosfera, Sòl i Subsòl, Hidrologia, Energia, Flora i fauna i Paisatge). La
distribució de les mesures correctores per vectors, adaptades a les característiques i dimensions de l’obra
en qüestió, ha permès garantir que es dóna resposta als requeriments ambientals de tots els elements i
agents implicats, en una visió global dels impactes que l’obra pot generar.

Barcelona. Desembre 2018
Francesc Juncosa Esperanza
JUNCOSA SANCHEZ SERVICES ENGINYERIA I ARQUITECTURA SLP
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12. ANNEX 6. GESTIO DE RESIDUS

ÍNDEX
1. GENERALITATS
2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
3. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS
4. ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS
5. CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
6. INSTALꞏLACIONS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS

1. GENERALITATS
Els residus resultants durant l’obra es tractaran segons les indicacions donades per la legislació
aplicable en la matèria:
Llei reguladora dels residus.
Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 28/07/1998).
Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 06/03/1994).
Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció
.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1931, 08/08/1994).
Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient(DOGC núm. 2166, 09/02/1996).
Modificació. Decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient.
(DOGC núm. 2865, 12/04/1999).
Regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. Reial Decret 105/2008 del 1
de febrer.
Criteris ambientals i d’eficiència ecològica en els edificis. Decret 21/2006.
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2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

3. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS

Per donar compliment al Punt.2 Art.4 del RD 105/2008, es defineixen les mesures que s’han previst
a l’hora de redactar el projecte, per tal de reduir la generació de residus en l’obra.

La identificació de les diferents tipologies de residus, codificades segons l’ordre MAM/304/2008, es
correspon a la taula que es detalla a continuació.
En aquest cas NO existeix obra nova tan sols excavacio.

A continuació es detalla el inventari previst de residus especials, tant per enderroc de paviments
basicament
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4. ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS
a) Enderroc de la pavimentació del carrer Olot, i de zones puntuals del parc. L’ordre d’enderroc serà el
següent:
-. Delimitació de l’àmbit de l’enderroc per garantir la seguretat dels vianants.
-. Previsió de passos provisionals pels vianants.
-. Arrencada de les soleres de formigó i de tots els elements de fonamentació existents, amb cura de no
arrencar serveis existents .
b) Arbres: Es procedirà a trasplantar tots els arbres afectats per les obres.
c) Serveis existents: En l’àmbit de les obres podem trobar les diferents xarxes de subministrament d’aigua,
electricitat, gas, telèfon i clavegueram. En l’aixecament topogràfic ja apareixen tot tipus de tapes i
arquetes, així com en el projecte consta la documentació facilitada per la propietat.
d) Minimització dels residus: La legislació actual preveu que en el cas en què els residus nos’utilitzin o que
no es reciclin a la mateixa obra, cal gestionar-los en instalꞏlacions dereciclatge o de disposició del rebuig.
Les alternatives de gestió dels residus són diverses:reutilització, reciclatge, deposició en dipòsit controlat,
etc. Per la dimensió de l’ocupació delparc és impossible preveure la reutilització de residus en l’enderroc
de l’obra.
En general, les possibilitats de reciclar els materials d’origen petri depenen de la localització de la
construcció -de si és a prop o no d’una planta de reciclatge-, si bé per a aquests materials sempre cal
considerar la possibilitat, si les condicions físiques de l’obra ho permeten, de reciclar-los en el mateix lloc
per mitjà d’una planta recicladora mòbil. Les possibilitats de reciclar els materials que no són petris
depenen de la proximitat d’indústries recicladores específiques; per exemple, de fàbriques d’envasos de
materials plàstics, de fàbriques de paper que reciclen cartró i paper o de foneries de metalls. La deposició
controlada de residus de la construcció s’ha de fer en abocadors específics (dipòsits controlats).

5. CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ
Nota: Segons el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), s’hauria de classificar els residus com a “1702
Paviment, sòls i productes de dragatge”; en el CRC es parla solament de residus per a aglomerats
asfàltics i mescles de terra i asfalt, paviments, terres, sorres, sòls i pedres, i productes de dragatge; en
l’àmbit del projecte de construcció apareixen molt més elements. D’altra banda, sempre s’acaba fent
referència, a nivell de tractament, al Catàleg Europeu de Residus (CER). De manera que es desenvolupa
el present document seguint el CER; a continuació s’adjunta un llistat per la classificació de residus
segons el CER:
1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics.
170101 Formigó.
Apareixerà com a suport del paviments acabats de les voreres i de suport de les peces de vorada, i
puntualment en el formigonat de serveis a substituir.
170102 Maons.

Pot aparèixer de forma puntual en els pericons d’obra i en reblerts com a material no controlat.
170103 Teules i materials ceràmics.
No es preveu la seva presència.
170106 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que
contenen substàncies perilloses. (residu especial)
No es preveuen substancies perilloses en aquest àmbit.
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el
codi 170106.
1702 Fusta, vidre i plàstic.
170202 Fusta.
No es preveuen substancies en aquest àmbit, tret d’elements puntuals d’embalatge dels materials a
emprar de nou.
170202 Vidre.
No es preveuen substancies en aquest àmbit.
170203 Plàstic.
No es preveuen substancies en aquest àmbit, tret d’elements puntuals d’embalatge dels materials a
emprar de nou.
170204 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.
(residu especial)
1703 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats.
170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. (residu especial)
No es preveuen substancies en aquest àmbit.
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301.
Es preveuen substancies en aquest àmbit, tenint en compte que l’àmbit d’actuació del carrer Olot
està pavimentat amb mescla bituminosa.
170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. (residu especial)
1704 Metalls (inclosos els seus aliatges).
170401 Coure, bronze, llautó.
170402 Alumini.
170403 Plom.
170404 Zinc.
170405 Ferro i acer.
170406 Estany.
170407 Metalls mesclats.
170409 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. (residu especial)
170410 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. (residu
especial)
170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410.
1705 Terra (inclosa la terra extreta en zones contaminades), pedres i llots de drenatge.
170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. (residu especial)
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503.
170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. (residu especial)
170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505.
170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. (residu especial)
170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507.
1706 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant.
170601 Materials d'aïllament que contenen amiant. (residu especial)
170603 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. (residu
especial)
170604 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603.
170605 Materials de construcció que contenen amiant. (residu especial)
1708 Materials de construcció a base de guix.
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170801 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. (residu
especial)
170802 Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801.
1709 Altres residus de construcció i demolició.
170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. (residu especial)
170902 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenen PCB, condensadors que contenen PCB). (residu especial)
170903 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses. (residu especial)
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901,
170902 i 170903.

6. INSTALꞏLACIONS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS
Les instalꞏlacions per la gestió de residus seran de diferent tipus segons el codi de tractament:
- T11- Deposició de residus inerts.
- T12- Deposició de residus no especials.
- T15- Deposició en dipòsit de terres i runes.
- V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics.
- V45- Recuperació de cables.
- V71- Utilització en la construcció
En cas d’aparèixer residus especials, difícilment quantificables, es realitzarà una previsió del tractament
més adient per la seva gestió. La selecció d’una instalꞏlació o un altre queda pendent de la seva proximitat
a l’obra.

Barcelona. Desembre 2018
Francesc Juncosa Esperanza
JUNCOSA SANCHEZ SERVICES ENGINYERIA I ARQUITECTURA SLP
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És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial
que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.
_ Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:
_ El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de
eutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta
mòbil matxucadora a l’obra, etc.
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
1. Mesures de minimització i prevenció de residus
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també
pot reduir-ne la quantitat.
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb:
_ L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
_ La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus
de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que
surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat
amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,
fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el
cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3)
que s’ha evitat de portar a l’abocador.
Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.
Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització,
separació, transferència o de dipòsits controlats).
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general
per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar
en massa per a fer paviments i seccions de ferms.
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol
reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del
material.
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a
la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de
les característiques demanades.
2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies
de residu i de l’espai de l’obra.
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari
fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats
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(inerts i no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu
pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més
desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que
es destinin a l’abandonament.
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor
o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques
en estructures.
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics.
Fusta. LER 170201
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades
del transport de materials (palets).
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de
fusta amb destinació a un gestor autoritzat.
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.
Paper i cartró. LER 200101

Contenidor de residus inerts
Runes. LER 170107
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de
la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny.
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.
Terres no aptes. LER 170504
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres
no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres
són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts
Vidre. LER 170202
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificació.
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida
de compostatge.
Plàstics. LER 170203
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no
especials barrejats.
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un
gestor autoritzat.
PVC (Plàstics). LER 170203
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics).
S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes
i fusteria de PVC.
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Contenidors de residus no especials

Mescles bituminoses. LER 170302
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.

Ferralla. LER 170407

Fibra de vidre. LER 170604
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Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria,
i fent funcions d’aïllant.
Gestió: Deposició de residus no especials.
Pneumàtics. LER 160103
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.
Residus biodegradables. LER 200201
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per
evitar incendis.
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.
Materials absorbents. LER 150203
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures.
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament
per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor
autoritzat.
Llots de bentonita. LER 170504
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb
cisternes per gestors autoritzats.
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible
la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.
Tòners d’impressió. LER 080318
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat Queden
inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.
Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra.
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de
recollida d’escombraries.
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui
a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les
oficines.
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).
3. Gestió segons tipologia de residu. Especials
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant
de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus
danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies
encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una
consideració i un tractament especial.
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així
com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a
perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el
que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament
el tipus de residu.
_ Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera
que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà
incloure-hi a més:
- El codi d’identificació del residu.
- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma).
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.
S’adoptaran les mesures següents:
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_ El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.
_ S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges
amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la
conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament
ubicades i senyalitzades.
_ Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.
_ Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que
qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de
materials absorbents a l'obra.
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :
Residus productes químics perillosos. LER 160506
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin
els continguts.
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids,
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants,
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar
en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents,
additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo,
etc.
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament
previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no
halogenats.
Aerosols. LER - 150111
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de
senyalitzar-ne les referències.
Gestió: Tractament específic.
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar
degudament.
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de
l’obra.

Gestió: Regeneració d’olis minerals.
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig.
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.
Filtres usats d’oli. LER 160107
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor
amb destinació a gestor autoritzat.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres
públiques.
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de
metalls.
Bateries usades. LER 160601
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En
la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats.
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important
de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor
autoritzat.
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses
especialitzades.
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.
Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.
Fluorescents Usats. LER 200121
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Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del
gas.
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades
de baix consum.
Gestió: Recuperació de fluorescents.

característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials,
amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

4. Senyalització dels contenidors
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord
amb la separació selectiva prevista.
Inerts
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)
No especials barrejats
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus
de residu:
Ferralla Paper i cartró Plàstic
Cables elèctrics Poda Orgànica Terres

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts,
el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el
tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització,
reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi
ambient.
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus
mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de
residusgenerats únicament en aquesta població aïllada.
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió
autoritzades.
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents.
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de
residus de la comunitat,

Especials
Especials Amiant Tòners Aerosols
CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus
specials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislació de residus especials.

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:
La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la
tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:

5. Destí dels residus segons tipologia

-Fitxes d’acceptació.
-Fulls de seguiment.
-Fulls de seguiment itinerant. -Justificant de recepció del residu.

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual
no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin
autoritzats per l’autoritat corresponent..
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A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de
residus de construcció i demolició.
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió
de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les
prescripcions previstes a la normativa d’aplicació.
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus,
que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció
facultativa.
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
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06

Gestió de residus
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Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus d

32,90
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64,378
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Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 76)
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13. ANNEX 7. CLASSIFICACIÓ CONTRATISTA
En compliment amb el previst en el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (aprovada per el RD 1098/2001 del 12 d’octubre), s’inclou a continuació la proposta de
classificació pel Contractista que opti a l’adjudicació del Contracte.
L’obra projectada inclou conceptes definits bàsicament pels següents grups i subgrups

I-7. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES. TELECOMUNICACIONS E INSTALꞏLACIONS
RADIOELÈCTRIQUES
K-7. RESTAURACIÓ DE BÉNS IMMOBLES HISTORICOARTÍSTICS

Com a resum, la proposta que es fa per a la classificació del Contractista és:
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
I 7 Categoria III
K 7 Categoria III
S’inclou el requeriment de classificació K-7, atenent que s’actuarà en un recinte que té les màximes
catalogacions patrimonials (BCIN, Patrimoni de la Unesco), i tot i que les obres que es fan són bàsicament
d’instalꞏlacions, sí que s’afectaran elements catalogats o s’actuarà molt en contacte amb aquests.

Barcelona. Desembre 2018
Juncosa Sánchez Services Enginyeria i Arquitectura SLP
Francesc Juncosa Enginyer Tècnic Industrial
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14. ANNEX 8.ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES MATERIALS

PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I
DE L’EIX MONUMENTAL DEL PARK
GÜELL ..
BARCELONA DESEMBRE 2018

EXPEDIENT

P16001849

ANNEX 08ESPECIFICACIONS TECNIQUES MATERIAL CCTV ,
NODES I PILONES SEGONS ANNEX CONTROL
D’ACCESSOS.

AVINGUDA PRINCEP ASTURIES 43 45 BARCELONA 08012
932175051. jss@coac.es
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NBE-4502-AL Bullet 2MP 2,8-12mm auto
IP67 IK10
www.boschsecurity.com

H.265

La cámara bullet de infrarrojos de 1080p de Bosch es
una cámara de vigilancia profesional que ofrece
imágenes HD de alta calidad para las necesidades de
redes de vigilancia y seguridad más exigentes.
Esta resistente cámara bullet es una cámara día/noche
real y ofrece un rendimiento excelente tanto de día
como de noche. Los LED infrarrojos incorporados
permiten una vigilancia nocturna de calidad a una
distancia de visualización de 60 m (196 pies) en la
oscuridad.
Descripción del sistema
Cámara bullet para exteriores con lente varifocal
automática
La resistente carcasa de aluminio ofrece una
instalación muy flexible. La cámara es resistente a la
entrada de agua y polvo en entornos difíciles según el
estándar IP67. La lente varifocal automática (AVF) de
2,8 a 12 mm permite elegir el área de cobertura de
forma remota.
El asistente para lentes con zoom/enfoque
automáticos permite al instalador ajustar el zoom y
enfocar la cámara de forma precisa y sencilla para el

u

Fácil instalación con lente con zoom/enfoque
automáticos, asistente y modos preconfigurados.

u

Iluminador por infrarrojos integrado con 60 m
(196 pies) de distancia de visualización

u

1080p30 para obtener imágenes muy detalladas

u

Essential Video Analytics integrado para activar las
alertas relevantes y recuperar los datos de forma
rápida

u

Transmisión totalmente configurable de múltiples
flujos H.265

funcionamiento de día y de noche. El asistente se
activa desde el PC o desde el pulsador integrado en la
cámara, lo que facilita la elección del procedimiento
de trabajo más adecuado.
La función AVF (varifocal automática) permite cambiar
el zoom sin necesidad de abrir la cámara. El ajuste
automático del enfoque/zoom motorizados con
asignación de píxeles de 1:1 garantiza que la cámara
siempre se enfoque de forma precisa.
Funciones
Essential Video Analytics
El análisis de vídeo integrado refuerza el concepto de
"inteligencia en origen" y proporciona ahora funciones
aún más potentes. Essential Video Analytics resulta
ideal para su uso en entornos controlados con
intervalos de detección limitada.
El sistema detecta objetos, realiza su seguimiento y
los analiza de forma fiable y, a continuación, notifica la
activación de las alarmas predefinidas. Mediante un
conjunto inteligente de reglas de alarma, facilita las
tareas complejas y reduce al mínimo las falsas
alarmas.
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Se añaden metadatos al vídeo para dar sentido y
estructura. Esto permite recuperar rápidamente las
imágenes pertinentes de horas de grabación de vídeo
almacenadas. Los metadatos también se pueden usar
para proporcionar pruebas periciales irrefutables o
para optimizar los procesos empresariales en función
de los datos de recuento de personas o de densidad
de multitudes.
La calibración es rápida y sencilla: solo tiene que
introducir la altura de la cámara. El sensor de giro/
acelerómetro interno proporciona el resto de la
información para calibrar el análisis de vídeo de forma
precisa.
Los flujos inteligentes reducen los requisitos de
ancho de banda y almacenamiento
El bajo nivel de ruido de la imagen y la eficaz
tecnología de compresión H.265 ofrecen imágenes
nítidas, al mismo tiempo que reducen el ancho de
banda y el almacenamiento hasta en un 80% en
comparación con las cámaras H.264 estándar. Con
esta nueva generación de cámaras se añade un nivel
de inteligencia adicional con flujos inteligentes. La
cámara ofrece la imagen más útil posible optimizando
de forma inteligente la relación detalle/ancho de
banda. El codificador inteligente analiza
continuamente toda la escena, así como regiones de la
escena, y ajusta de forma dinámica la compresión en
función de la información relevante, como el
movimiento. Junto con Intelligent Dynamic Noise
Reduction, que analiza activamente el contenido de
una escena y reduce los artefactos de ruido en
consecuencia, se reduce la velocidad en bits hasta un
80 %. Al reducir el ruido en el origen durante la
captura de la imagen, la menor tasa de bits no afecta a
la calidad del vídeo. Esto de lugar a una reducción
notable de los costes de almacenamiento y de la carga
de la red, conservando una gran calidad de imagen y
un movimiento suave.
Codificación basada en zonas
La codificación basada en zonas es otra función que
reduce el ancho de banda. Se pueden ajustar
parámetros de compresión para un máximo de ocho
zonas configurables por el usuario. Esto permite
realizar una alta compresión de las zonas de poco
interés, dejando más ancho de banda para las partes
importantes de la escena.
Perfil optimizado de la tasa de bits
La tasa de bits media optimizada para diferentes
velocidades de imágenes se muestra en la siguiente
tabla, expresada en kbits/s:
ips

1080p

720p

30

600

450

12

438

329

5

284

213

2

122

92

Varios flujos
Esta innovadora función de transmisión múltiple
ofrece varios flujos H.265 junto con un flujo M-JPEG.
Estos flujos facilitan una visualización y grabación
eficientes con poco uso del ancho de banda, así como
la integración con sistemas de gestión de vídeo de
otros fabricantes.
La cámara puede ejecutar varios flujos
independientes, de modo que permite establecer una
resolución y una velocidad de imágenes distintas en el
primer flujo y el segundo flujo. El usuario también
puede optar por utilizar una copia de la primera
secuencia.
El tercer flujo usa los fotogramas I del primer flujo
para la grabación. El cuarto flujo muestra una imagen
JPEG a un máximo de 10 MB/s.
Zonas de interés y E-PTZ
El usuario puede definir las zonas de interés. Los
controles remotos E-PTZ de giro, inclinación y zoom
electrónicos permiten seleccionar zonas específicas de
la imagen principal. Estas zonas producen flujos
diferentes para una visualización y grabación remotas.
Estos flujos, junto con el flujo principal, permiten al
operario controlar individualmente la parte más
importante de una escena manteniendo la atención
sobre la escena general.
Audio bidireccional y alarma de audio
El audio bidireccional permite al operador
comunicarse con los visitantes o intrusos a través de
una entrada y salida de línea de audio externo. Se
puede utilizar la detección de audio para generar una
alarma, en caso de necesidad.
Detección de movimiento y sabotaje
La cámara dispone de una amplia gama de opciones
de configuración de alarmas para alertar de los
intentos de sabotaje. También se puede utilizar un
algoritmo integrado para detectar cualquier
movimiento en el vídeo y emitir una señal de alarma.
Gestión de almacenamiento
La gestión de grabaciones se puede controlar con el
Bosch Video Recording Manager
(Video Recording Manager) o bien la cámara puede
utilizar destinos iSCSI directamente, sin software de
grabación.
Grabación de forma local
La ranura admite tarjetas de memoria microSD con
capacidad de almacenamiento de hasta 2 TB. Para las
grabaciones con alarmas locales se puede usar una
tarjeta microSD. La grabación previa a la alarma en la
RAM reduce el ancho de banda de grabación en la red
o, si se utiliza la grabación en tarjeta microSD, amplía
la vida efectiva del medio de almacenamiento.
Servicios basados en la nube
La cámara es compatible con los envíos de JPEG
basados en el tiempo o en las alarmas a cuatro
cuentas diferentes. Estas cuentas pueden ser de
servidores FTP o instalaciones de almacenamiento
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basadas en la nube (por ejemplo, Dropbox). Las
secuencias de vídeo o imágenes JPEG también se
pueden exportar a estas cuentas.
Las alarmas se pueden configurar para que se active
una notificación por correo electrónico o SMS para
que tenga siempre conciencia de los eventos
anómalos.

Software de visualización completa
Existen muchas maneras de acceder a las funciones de
la cámara: con un navegador web, con el Bosch Video
Management System, con los sistemas
Bosch Video Client o Video Security Client gratuitos,
con la aplicación móvil de seguridad por vídeo o a
través de software de otros fabricantes.

Instalación sencilla
La cámara puede recibir suministro de energía
mediante una conexión de cable de red compatible
con alimentación por Ethernet (PoE). Con esta
configuración, solo se necesita una única conexión del
cable para ver, alimentar y controlar la cámara. El uso
de alimentación por Ethernet o PoE facilita la
instalación y la hace más rentable, ya que las cámaras
no necesitan una fuente de alimentación local.
La alimentación de la cámara también se puede
suministrar mediante fuentes de alimentación de
24 VCA o +12 VCC SELV clase 2 (muy baja tensión de
seguridad).
Para evitar problemas con el cableado de red, las
cámaras son compatibles con Auto-MDIX, lo que
permite el uso de cables directos o cruzados.

Aplicación de seguridad por vídeo
La aplicación de seguridad por vídeo para móviles de
Bosch se ha desarrollado para permitir el acceso
desde cualquier parte a imágenes de vigilancia HD y
para ver imágenes en directo desde cualquier lugar. La
aplicación está diseñada para ofrecer un control
absoluto de todas las cámaras con funciones como
giro, inclinación, zoom o enfoque. Es como llevar su
sala de control con usted.
Esta aplicación permite aprovechar al máximo las
características de Dynamic Transcoding para poder
reproducir imágenes incluso con conexiones con
ancho de banda reducido.

Conmutación día/noche auténtica
La cámara incorpora la tecnología de filtro mecánico
para obtener un color intenso durante el día y una
imagen excepcional durante la noche, al mismo tiempo
que se mantiene un enfoque nítido con cualquier tipo
de iluminación.
Seguridad de los datos
Se han emprendido medidas especiales para
garantizar un máximo nivel de seguridad para el
acceso a los dispositivos y para el transporte de datos.
La protección con contraseña de tres niveles con las
recomendaciones de seguridad permite a los usuarios
personalizar el acceso a los dispositivos. Además, el
acceso al navegador Web puede protegerse mediante
HTTPS y las actualizaciones del firmware también se
pueden proteger con cargas seguras autenticadas.
El módulo de plataforma segura (TPM) integrado y la
compatibilidad con la infraestructura de claves
públicas (PKI) garantizan una excelente protección
frente a ataques malintencionados. La autenticación
en la red 802.1x con EAP/TLS es compatible con TLS
1.2 con conjuntos de codificación actualizados,
incluida la codificación AES 256.
La manipulación avanzada de certificados ofrece lo
siguiente:
• Posibilidad de crear automáticamente certificados
exclusivos y autofirmados siempre que sea necesario
• Certificados de cliente y de servidor para tareas de
autenticación
• Certificados de cliente para comprobar la
autenticidad
• Certificados con claves privadas codificadas

Integración de sistemas
La cámara cumple con las especificaciones de los
ONVIF Profile S y de perfil G. Esto garantiza la
interoperabilidad entre productos de vídeo en red de
cualquier fabricante.
Los integradores de otros fabricantes pueden acceder
fácilmente al conjunto de funciones internas de la
cámara para su integración en proyectos de gran
envergadura. Visite el sitio web del programa de
socios Bosch Integration Partner Program (IPP)
(ipp.boschsecurity.com) para obtener más
información.
Certificaciones y aprobaciones
Estándares de HD
Conforme al estándar SMPTE 274M-2008 en cuanto a:
• Resolución: 1920 x 1080
• Escaneado: progresivo
• Representación de colores: conforme al estándar ITU-R BT.709
• Relación de aspecto: 16:9
• Velocidad de imágenes: 25 y 30 fotogramas/seg

Conforme al estándar SMPTE 296M-2001 en cuanto a:
• Resolución: 1280 x 720
• Escaneado: progresivo
• Representación de colores: conforme al estándar ITU-R BT.709
• Relación de aspecto: 16:9
• Velocidad de imágenes: 25 y 30 fotogramas/seg
Normas

IEC 62471 (versión con infrarrojos)
EN 60950-1
cUL 60950-1
EN 60950-22
cUL 60950-22
CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07
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EN 50130-4

Piezas incluidas

EN 50130-5, clase IV (exterior en general)

Canti
dad

FCC apartado 15, subapartado B, clase B
EN 55032
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55024

Componente

1

Cámara

1

Guía de instalación rápida

1

Instrucciones de seguridad

1

Kit de tornillos de la cámara

Especificaciones técnicas

AS/NZS CISPR 32
ICES-003 clase B

Alimentación

VCCI J55022 V2/V3

Tensión de entrada

Alimentación por Ethernet (48 VCC
nominales);
o
24 VCA ±10 % / +12 VCC ±10 %

Norma IEEE PoE

IEEE 802.3af (802.3at tipo 1)
Nivel de alimentación: clase 3

Consumo de energía

950 mA (12 VCC)
750 mA (24 VCA)
260 mA (PoE)

EN 50121-4
Cumplimiento con
ONVIF

EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3

Certificaciones
del producto

CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI, EAC

Índice de
protección

IP67

Protección contra
impactos

IK10

Sensor

Notas de configuración/instalación

Tipo de sensor

CMOS de 1/2,8 pulg.

Píxeles activos

1937 (H) x 1097 (V); aproximadamente
2,12 MP

315.9 (12.4)

Rendimiento de vídeo: sensibilidad

171.4 (6.75)

Sensibilidad (3200 K, 89% de reflectividad, F1.4, 30 IRE)
Color

0,052 lux

Monocromo

0,008 lux

Con infrarrojos

0,0 lx

Rango dinámico
medido según norma
CEI 62676 parte 5

Amplio rango dinámico (WDR) de 85 dB

160.4 (6.32)

121.5 (4.78)
49.0 (1.93)

88.0 (3.46)

49.0 (1.93)

121.5 (4.78)

81.5 (3.21)

Flujo de vídeo

mm (inch)

Compresión de vídeo

H.265; H.264; M- JPEG

Flujos

Múltiples flujos configurables en H.264 o H.
265 y M-JPEG con velocidad de imágenes y
ancho de banda personalizables.
Regiones de interés (ROI)

Latencia de
procesamiento de la
cámara

< 55 ms (promedio máx. a 1080p30)
< 65 ms (promedio máx. a 5MP30)

Estructura GOP

IP, IBP, IBBP
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Flujo de vídeo

Funciones de vídeo - mejora

Intervalo de
codificación

1 a 25 [30] ips

Regiones de
codificación

Hasta 8 áreas con ajustes de la calidad del
codificador por cada área

Resolución de vídeo (H x V)

Nitidez

Nivel de mejora de nitidez seleccionable

Compensación de
contraluz

Activada/desactivada

Mejora de contraste

Activada/desactivada

Reducción de ruido

Intelligent Dynamic Noise Reduction con
ajustes temporal y espacial independientes

Intelligent Defog

Intelligent Defog ajusta automática los
parámetros para obtener la mejor imagen en
escenas con niebla o borrosas (conmutable)
> 55 dB

1080p HD

1920 x 1080

Modo vertical 1080p

1080 x 1920

1,3 MP (5:4)
(recortado)

1280 x 1024

Modo vertical 1,3 MP
(5:4) (recortado)

1024 x 1280

Relación señal/ruido
(S/R)

720p HD

1.280 x 720

Análisis de contenido vídeo

Modo vertical 720p

720 x 1280

Tipo de análisis

Essential Video Analytics

D1 4:3 (recortado)

704 x 480

432p SD

768 x 432

288p SD

512 x 288

Detalles más
recientes en
Essential Video
Analytics

https://us.boschsecurity.com/en/products/
videosystems/videosoftware/videoanalytics/
essentialvideoanalytics63/
essentialvideoanalytics63_36208

144p SD

256 x 144

Instalación de la cámara

Funciones adicionales
Modos de escena

Nueve modos predeterminados, planificador

Velocidad de
imágenes básica

25/30 ips (PAL/NTSC para la salida analógica)

Máscara de
privacidad

Ocho áreas independientes y completamente
programables

LED de cámara

Activar/desactivar

Autenticación de
vídeo

Desactivado / Marca de agua / MD5 / SHA-1 /
SHA-256

Salida analógica

Desactivado, 4:3 apaisado, 4:3 recortado,
16:9

Mostrar texto

Nombre; logotipo; hora; mensaje de alarma

Posicionamiento

Coordenada/Soporte

Contador de píxeles

Área seleccionable

Asistente de lentes

Zoom, Enfoque automático

Funciones de vídeo - color
Ajustes de imagen
configurables

Contraste, saturación, brillo

Balance de blancos

De 2500 a 10.000K, 4 modos automáticos
(básico, estándar, vapor de sodio, color
dominante), modo manual y modo en espera

Funciones de vídeo -ALC
Día/Noche

Auto (ajustable), Color, Monocromo

Obturador

Obturador electrónico automático (AES);
Obturador fijo (de 1/25[30] a 1/15.000)
seleccionable;
Obturador por defecto

Intensidad de
infrarrojos

Ajustable

Almacenamiento local
RAM interna

Grabación previa a la alarma de 60 s

Ranura para tarjeta
de memoria

Admite tarjetas microSDHC de hasta 32 GB/
microSDXC de hasta 2 TB. (Se recomienda
una tarjeta de memoria de clase 6 o superior
para la grabación HD)

Grabación

Grabación continua, grabación circular,
grabación de alarma, eventos y planificación

Visión nocturna
Distancia

60 m (196 pies)

Iluminación LED

Matriz de 4 LED de gran eficacia, 850 nm

Lente
Tipo de lente

Varifocal automática de 2,8 a 12 mm, iris DC
F1,4 - 360

Montaje de la lente

Montaje sobre placa
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Lente

Especificaciones mecánicas

Campo de visión
horizontal

33° - 100°

Campo de visión
vertical

19° - 52°

Conexiones de entrada/salida
Salida de vídeo
analógico

CVBS, 1 Vpp, conector BNC, 75 Ohm
Estándar seleccionable

Entrada de alarma

Activación mediante cortocircuito o 5 VCC

Salida de alarma

Tensión de entrada máxima 0.5 A, 30 VCA /
40 VCC

Entrada de audio

Cables; 10 kOhm típico 0,707 Vrms

Salida de audio

Cables; 16 Ohm típico 0,707 Vrms

Conector de red

RJ45

Software
Detección de la
unidad

IP Helper

Configuración de la
unidad

A través de un navegador web o del
Configuration Manager

Actualización de
firmware

Programable de forma remota

Visualización de
software

Navegador web;
Video Security Client;
Video Security App;
Bosch Video Management System;
Bosch Video Client;
o software de otros fabricantes

Firmware y software
más recientes

http://downloadstore.boschsecurity.com/

360º / 90º / 360º

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

271 mm x 90 mm x 90 mm
(10,7 x 3,5 x 3,5 pulg.) sin SMB

Peso de la cámara sin
SMB

1,3 kg (2,9 libras)

Peso de la SMB

0,67 kg (1,48 libras)

Color

RAL 9006

Especificaciones ambientales
Temperatura de
funcionamiento

-40 ºC a +60 ºC (-40 ºF a +140 ºF) para un
funcionamiento continuo;
-34 ºC a +74 ºC (-30 ºF a +165 ºF) conforme
a NEMA TS 2-2003 (R2008), para 2.1.5.1
utilizando al perfil de prueba de la figura. 2.1

Temperatura de
almacenamiento

De –40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)

Humedad en
funcionamiento

Del 20 % al 90 % de humedad relativa (sin
condensación)

Humedad en
almacenamiento

Del 0 % al 93 % de humedad relativa (sin
condensación)

Información para pedidos
NBE-4502-AL Bullet 2MP 2,8-12mm auto IP67 IK10

Cámara bullet IP robusta con iluminación infrarroja
para la vigilancia de exteriores en alta definición, con
H.265 y Essential Video Analytics.
Número de pedido NBE-4502-AL

Accesorios
LTC 9213/01 Adaptador poste para LTC9210,9212,9215

Red
Protocolos

Ajuste de 3 ejes
(giro/inclinación/
rotación)

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link
local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
(DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com),
SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest
authentication

Codificación

TLS 1.2, SSL, DES, 3DES

Ethernet

10/100 Base-T, detección automática, dúplex
completo/semidúplex

Conectividad

Auto-MDIX

Interoperabilidad

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
GB/T 28181

Adaptador flexible para el montaje en poste para
monturas de cámara (se utiliza junto con el soporte de
montaje en pared adecuado). 9 kg (20 libras) máximo;
poste de 76 a 381 mm (de 3 a 15 pulg.) de diámetro;
tiras de acero inoxidable
Número de pedido LTC 9213/01

NPD-5001-POE Alim. por Ethernet, 15,4W, 1 puerto

Inyector midspan Power-over-Ethernet para su uso con
cámaras habilitadas para PoE; 15,4 W, 1 puerto
Peso: 200 g (0,44 libras)
Número de pedido NPD-5001-POE

NPD-5004-POE Alim. por Ethernet, 15,4W, 4 puertos

Inyectores midspan Power-over-Ethernet para su uso
con cámaras habilitadas para PoE; 15,4 W, 4 puertos
Peso: 620 g (1,4 libras)
Número de pedido NPD-5004-POE
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VDA-POMT-PTZDOME Adaptador para montaje en poste

Adaptador de montaje en poste para usar con el
soporte de pared (VEZ-A5-WL) para aplicaciones en
poste (mast) en interiores o exteriores.

Número de pedido VDA-POMT-PTZDOME
VDA-CMT-PTZDOME Adaptador montaje esquina

Adaptador de montaje en esquina (270°) para su uso
con el soporte de montaje en pared adecuado

Número de pedido VDA-CMT-PTZDOME

Representado por:
Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2017 | Datos sujetos a cambio sin previo aviso
24011639435 | es, V3, 27. Sep 2017
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NDA-U-PMAS Adaptador montaje poste
pequeño
www.boschsecurity.com

Los soportes de montaje y accesorios modulares para
cámaras son una familia de soportes, adaptadores de
montaje, placas de conexión para soportes colgantes y
cámaras de vigilancia que se pueden utilizar con una
amplia gama de cámaras de Bosch. Los accesorios son
fáciles de instalar y se pueden combinar para
simplificar la instalación en distintas ubicaciones
conservando un mismo aspecto.
Funciones
Adaptador para montaje en poste
Adaptador de montaje en poste compacto para la
instalación directa del soporte colgante de pared.
Combinaciones de accesorios universales
Es una solución segura y robusta para montar cámaras
junto con los accesorios siguientes.
• Soporte de pared colgante NDA-U-WMT
• SMB para soporte de techo/pared suspendido NDA-U-PSMB

u

Adaptador de montaje en poste compacto para la
instalación directa del soporte colgante de pared de
Bosch

u

Diseño modular para una instalación rápida y
sencilla

u

Diseño antivandálico para el uso en interiores y
exteriores

u

Acabado a prueba de intemperie para mantener el
aspecto cosmético
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Certificaciones y aprobaciones
Especificaciones ambientales
Niebla salina

IEC60068-2-52

Vibración

NEMA TS2

Choque

IEC60068-2-27

Impacto

IK10

Piezas incluidas
Cantida
d

Componente

1

Adaptador para montaje en poste pequeño

4

Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20

4

Arandela de resorte M6

4

Arandela M6

4

Tornillo de cabeza ovalada con ranura del
n.º 6-32 x 1 pulg.

2

Tira, inoxidable, 5 pies de longitud

2

Hebilla

1

Guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas
Especificaciones mecánicas
Dimensiones (An. x
Al.)

129 x 152 mm (5,1 x 6,0 pulg.)

Peso

508 g (1,12 libras)

Color estándar

Blanco (RAL 9003)

Material de
fabricación

Aleación de aluminio

Dimensiones en mm (pulgadas)
Información para pedidos
NDA-U-PMAS Adaptador montaje poste pequeño

Adaptador para montaje en poste pequeño
Adaptador para montaje en poste universal, blanco,
pequeño.

Número de pedido NDA-U-PMAS
Accesorios
NDA-U-PSMB SMB para soporte colgante mural/techo

Caja de montaje en superficie (SMB) para montaje en
pared o montaje en techo.

Número de pedido NDA-U-PSMB
NDA-U-WMT Montaje mural colgante

Soporte de pared universal para cámaras domo,
blanco

Número de pedido NDA-U-WMT

Release Date : 2018-12-03

Input Summary
VMS & HA

Product
NVR Storage Appliance

VMS : Milestone XProtect Professional
High Availability Configuration

NVR Memory

Inactive

NVR HDD

Stand alone management server

NVR RAID Level

Stand alone NVR

RAID Storage Subsystem

Single-controller RAID subsystem

Storage HDD
Storage RAID Level

Vess A3340
8GB
10TB
RAID-5 + Spare
Vess R2600
10TB
RAID-5 + Spare

Camera Settings
No. Group Quantity
1

Cam1

28

Encoding

Resolution

Video Quality

Frame Rate

Hours (per day)

Days

H.264

1MP(1280x1024)

High

15

24

30

Total Number of Cameras

28

Required Bandwidth

Motion Detection

56 Mbps

Recording Rate(%)

Bitrate (Mbps)

Disk Space (TB)

100

2

19.025

Required Storage

19.025 TB

IMPORTANT NOTICE
1. The simulation is valid ONLY under items and factors listed or described inside the project design tool. For features not listed, e.g., motion detection, local liveview or other analytical features, please consult
with Promise FAE for further assistance.
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Recommended Topology
Summary

VMS : Milestone XProtect Professional

Cameras
Total Cameras #

Clients

VMS Server

28

Required Bandwidth 56 Mbps
Required Storage 19.025 TB

PC

Mobile

Management server

IP Network

NVR Storage
Appliance

Recording server(s)

Storage Network

RAID Storage
Subsystem

RAID Storage Subsystem

Storage expansion - JBOD

Summary Notes
1. VMS Servers : Video Management Software or VMS platforms are highly differentiated and have different requirements for NVR and storage systems. Different VMS platforms can be hosted in one or
many servers and provide a narrow range of function or perform many roles simultaneously. If the VMS Server block appears in the summary block diagram, this means the VMS can support a large
scale surveillance project. Otherwise the VMS is for small surveillance system.
2. NVR Server : The Network Video Recording (NVR) Server is responsible for managing recording and playback of video data streams on a network. Some VMS platforms allow an NVR server to transmit
a Live-View stream to client systems. Each NVR server has a limit on the number of cameras it can support. PROMISE Vess A Series NVR appliances include an embedded NVR server capable of
fulfilling this key role.
3. Storage Subsystem : A Storage Subsystem is used to provide addition storage capacity when the native storage of the NVR appliance is not adequate to meet the storage requirement of a deployment.A
Storage Subsystem utilizes RAID storage for redundancy, operates on either a Fibre Channel or iSCSI interface with the NVR appliance, and can be scaled up for additional capacity using attached
JBOD systems.
4. Input Cameras : Cameras are obviously an extremely important element in a surveillance system. There is tremendous variation in the capabilities, features and quality of different cameras. The abilities
of each camera need to be taken into account when determining where and when different camera types are operated. For example, some cameras are better suited to low light environments, while
other cameras are better for areas of high activity, or can cover larger areas.
5. VMS Clients : VMS platforms typically support a client tool used for system management, watching a live video stream and for playback of stored video. VMS Client software often run on multiple
operating systems such as Windows, iOS and Android.
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Recommended Products

NVR Storage Appliance

1
Vess A3340

Notes
1. The number of NVR appliances used in a failover cluster (HA Option only): N
2. An uppercase ‘S’ or ‘D’ of RAID Storage and JBOD Expansion indicates it is a single controller (S) or dual controller (D) system.
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How To Deploy

PROMISE Solution Setup Overview
Group 1

x1

Deployment ID : 1

ID Range : 1 ~ 1

Usable Capacity : 60 TB

RAID Level : RAID 5 + Spare Disk

NVR Storage Appliance

Camera Group
Recording Server(s)

NVR
NVR Storage Server
Video Source

Camera Group ID

1

Camera Count 28

Vess A3340

Required Bandwidth

Cam1 (28)

56 Mbps

Required Storage 19.025 TB

Notes
1. PROMISE Solution Setup Overview displays details of each NVR appliance and RAID storage subsystem deployment. Definitions of key terms used in the overview are listed below.
2. Video Settings : These are the video stream configuration settings for individual cameras. Camera settings mainly affect the amount of video data storage capacity needed. Cameras with the same
configuration settings are categorized together in the same set.
3. Camera Group : A Camera Group is used to assign individual cameras into groups that are associated with a particular NVR deployment. For example: Camera Group 1 belongs to NVR 1, Camera
Group 2 to NVR 2, and so on. A Camera Group can be made up of cameras with different Video Settings.
4. Deployment : A deployment consists of one NVR appliance, or one NVR failover cluster of two appliances for the HA option. Each deployment represents storage for the video stream of a single Camera
Group. Each deployment can consist of one or more NVR appliance, with additional storage capacity depending on the requirement. Additional storage capacity will be one RAID storage subsystem, and
JBOD units if needed.
5. Group : A Group describes the number or NVR appliances and storage devices needed for a deployment. Two or more deployments can have identical Setups, that is, each deployment is made up of
the same number and type of devices. When identical Groups are created in the PROMISE Solution Setup Overview they are displayed as a single Group, and listing the number of deployments using
the same Group.
6. Video Stream Source : This is a list of all cameras assigned to an NVR appliance or NVR cluster for video stream data storage. Cameras are listed by the number individual cameras that share the
same video stream configuration settings. For example, “7 from Config1” means there are seven cameras with “Config1” Video Settings.
7. Dual : If the word “Dual” appears in the top-right corner, this indicates that the users has selected the HA Option for the RAID Storage Subsystem.

Table Summary
Camera Group

Camera Group ID

Camera Count

Required Bandwidth

Required Storage

Video Sources

1

28

56 Mbps

19.025 TB

Cam1 : 28

Notes
1. An example of Video Source notation: “Config1 : 48” means a Video Source with Video Settings “Config1” and has 48 cameras using the Config1 configuration set.
2. Each camera group is assigned to a particular NVR deployment. For example, Camera Group 1 belongs to NVR 1, Camera Group 2 to NVR 2, and so on.

Solution Setup

Deployment ID

Group

NVR

RAID Storage

JBOD

Total Usable Capacity

1

1

Vess A3340 X 1

-

-

60 TB
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Notes
1. The deployment ID should be the same as the Camera Group ID, i.e. Camera Group 1 belongs to NVR 1, Camera Group 2 to NVR 2, and so on.
2. Deployments using an identical device count and device type (NVR, RAID Storage, JBOD are the same) would be categorized into the same Group.

Camera Recording Distribution
Deployment ID : 1
Function

Models

Max. Usable Capacity

Video Sources

Required Bandwidth

Required Storage

NVR

Vess A3340

60 TB + Spare

28 from Cam1

56 Mbps

19.025 TB

60 TB

Total : 28

56 Mbps

19.025 TB

RAID5 + Spare Disk

Notes
1. Use the Camera Assignment tables to quickly evaluate bandwidth and storage costs and see each Video Stream Source and its associated NVR appliance.

Contact PROMISE Professionals to discuss about your project and solution design
1. Do you have any questions or need more information? Contact PROMISE now at https://www.promise.com/ContactUs
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Hoja de datos

6AV2124-0MC01-0AX0
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, mando táctil,
Pantalla TFT widescreen de 12", 16 millones de colores, Interfaz
PROFINET, Interfaz MPI/PROFIBUS DP, Memoria de configuración
de 12 MB, Windows CE 6.0, configurable a partir de WinCC Comfort
V11

Información general
Designación del tipo de producto

TP1200 Comfort

Display
Tipo de display

TFT

Diagonal de pantalla

12,1 in

Achura del display

261,1 mm

Altura del display

163,2 mm

Nº de colores

16 777 216

Resolución (píxeles)
● Resolución de imagen horizontal

1 280 Pixel

● Resolución de imagen vertical

800 Pixel

Retroiluminación
● MTBF de la retroiluminación (con 25 °C)

80 000 h

● Retroiluminación variable

Sí; 0-100 %

Elementos de mando
Fuentes de teclado
● Teclas de función
— Nº de teclas de función

6AV2124-0MC01-0AX0
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● Teclas con LED

No

● Teclas del sistema

No

● Teclado numérico

Sí; Teclado en pantalla

● Teclado alfanumérico

Sí; Teclado en pantalla

Manejo táctil
● Variante con pantalla táctil

Sí

Ampliaciones para conducción de proceso
● LEDs directos DP (LEDs como periferia de
salida S7)
— F1...Fx

0

● Teclas directas (teclas como periferia de
entrada S7)
— F1...Fx
● Teclas directas (botones táctiles como periferia
de entrada S7)

0
40

Diseño/montaje
Posición de montaje

vertical

Montaje vertical (formato retrato) posible

Sí

Montaje horizontal (formato apaisado) posible

Sí

Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación
externa

35°

Tensión de alimentación
Tipo de tensión de la alimentación

DC

Valor nominal (DC)

24 V

Rango admisible, límite inferior (DC)

19,2 V

Rango admisible, límite superior (DC)

28,8 V

Intensidad de entrada
Consumo (valor nominal)

0,85 A

Intensidad transitoria de conexión I²t

0,5 A²·s

Potencia
Consumo de potencia activa, típ.

20 W

Procesador
Tipo de procesador

X86

Memoria
Flash

Sí

RAM

Sí

memoria usable para datos de usuario

12 Mbyte

Tipo de salida
Info LED

No

Power LED

No

6AV2124-0MC01-0AX0
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Error LED

No

Acústica
● Zumbador

No

● Altavoz

Sí

Hora
Reloj
● Reloj de hardware (en tiempo real)

Sí

● Reloj por software

Sí

● Respaldado

Sí; Duración del búfer típica: 6 semanas

● Sincronizable

Sí

Interfaces
Nº de interfaces Industrial Ethernet

1; 2 puertos (switch)

Nº de interfaces RS 485

1; RS 422 / 485 combinada

Nº de interfaces RS 422

0; junto con RS 485

Nº de interfaces RS 232

0

Nº de interfaces USB

2; USB 2.0

● USB mini-B

1; 5 polos

Nº de interfaces 20 mA (TTY)

0

Nº de interfaces paralelas

0

Nº de otras interfaces

0

Número de slot para tarjetas SD

2

Con interfaces a SW

No

Industrial Ethernet
● LED de estado Industrial Ethernet

2

● Nº de puertos del switch integrado

2

Protocolos
PROFINET

Sí

Soporta protocolo para PROFINET IO

Sí

IRT

Sí; WinCC V12 o superior

PROFIBUS

Sí

MPI

Sí

Protocolos (Ethernet)
● TCP/IP

Sí

● DHCP

Sí

● SNMP

Sí

● DCP

Sí

● LLDP

Sí

Propiedades WEB
● HTTP

Sí

● HTTPS

Sí

● HTML

Sí
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● XML

Sí

● CSS

Sí

● Active X

Sí

● JavaScript

Sí

● Java VM

No

Funcionamiento redundante
● MRP

Sí; WinCC V12 o superior

Otros protocolos
● CAN

No

● Soporta protocolo para EtherNet/IP

Sí

● MODBUS

Sí

CEM
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011
● Clase de límite A, para aplicación en la
industria

Sí

● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito
residencial

No

Grado de protección y clase de protección
IP (frontal)

IP65

Enclosure Type 4 en el frente

Sí

Enclosure Type 4x en el frente

Sí

IP (lado posterior)

IP20

Normas, homologaciones, certificados
Marcado CE

Sí

cULus

Sí

RCM (anterior C-TICK)

Sí

Homologación KC

Sí

Uso en atmósfera potencialmente explosiva
● ATEX zona 2

Sí

● ATEX zona 22

Sí

● IECEx Zone 2

Sí

● IECEx Zone 22

Sí

● cULus Class I zona 1

No

● cULus Class I zona 2, división 2

Sí

● FM Class I Division 2

Sí

Homologaciones navales
● Germanischer Lloyd (GL)

Sí; A partir de la versión: 10

● American Bureau of Shipping (ABS)

Sí; A partir de la versión: 10

● Bureau Veritas (BV)

Sí; A partir de la versión: 10

● Det Norske Veritas (DNV)

Sí; A partir de la versión: 10

● Lloyds Register of Shipping (LRS)

Sí; A partir de la versión: 10
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● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)

Sí; A partir de la versión: 10

● Polski Rejestr Statkow (PRS)

No

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente en servicio
● En servicio (montaje vertical)
— en posición de montaje vertical, mín.

0 °C

— en posición de montaje vertical, máx.

50 °C; (55 °C; ver ID de artículo: 64847814)

● En servicio (máx. ángulo de inclinación)
— con ángulo máx. de inclinación, mín.

0 °C

— con ángulo máx. de inclinación, máx.

40 °C

● En servicio (montaje vertical, formato retrato)
— en posición de montaje vertical, mín.

0 °C

— en posición de montaje vertical, máx.

40 °C

● En servicio (máx. ángulo de inclinación,
formato retrato)
— con ángulo máx. de inclinación, mín.

0 °C

— con ángulo máx. de inclinación, máx.

35 °C

Temperatura ambiente en almacenaje/transporte
● mín.

-20 °C

● máx.

60 °C

Humedad relativa del aire
● En servicio máx.

90 %; sin condensación

Sistemas operativos
propietarios

No

Sistema operativo preinstalado
● Windows CE

Sí

Configuración
Ventana de avisos

Sí

Sistema de alarmas (con búfer y confirmación)

Sí

Representación de valores de proceso (salida)

Sí

Especificación de valores de proceso (entrada)
posible

Sí

Administración de recetas

Sí

Software de configuración
● STEP 7 Basic (TIA Portal)

No

● STEP 7 Professional (TIA Portal)

No

● WinCC flexible Compact

No

● WinCC flexible Standard

No

● WinCC flexible Advanced

No

● WinCC Basic (TIA Portal)

No

● WinCC Comfort (TIA Portal)

Sí; V11 o superior
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● WinCC Advanced (TIA Portal)

Sí; V11 o superior

● WinCC Professional (TIA Portal)

Sí; V11 o superior

Idiomas
Idiomas online
● Número de idiomas online/runtime

32

Idiomas
● Idiomas por proyecto

32

Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal)
Librerías

Sí

Aplicaciones/opciones
● Navegador web

Sí

● Pocket Word

Sí

● Pocket Excel

Sí

● PDF Viewer

Sí

● Media Player

Sí

● SIMATIC WinCC Sm@rtServer

Sí

● SIMATIC WinCC Audit

Sí

Nº de scripts Visual Basic

Sí

Planificador de tareas
● controlada por tiempo

Sí

● controlada por tarea

Sí

Sistema de ayuda
● Nº de caracteres por texto informativo

70

Sistema de avisos
● Nº de clases de avisos

32

● Avisos de bit
— Nº de avisos de bit

4 000

● Avisos analógicos
— Nº de avisos analógicos

200

● Método de numeración de avisos S7

Sí

● Avisos del sistema HMI

Sí

● Avisos del sistema de otros (SIMATIC S7,
Sinumerik, Simotion, ...)

Sí

● Valores de caracteres por aviso

80

● Valores de proceso por aviso

8

● Grupos de confirmación

Sí

● Indicador de avisos

Sí

● Búfer de avisos
— Nº de entradas

1 024

— Búfer circular

Sí

— remanente

Sí
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— libre de mantenimiento

Sí

Administración de recetas
● Número de recetas

300

● Registros por receta

500

● Entradas por registro

1 000

● Tamaño de la memoria de recetas interna

2 Mbyte

● Memoria de recetas ampliable

Sí

Variables
● Nº de variables por equipo

2 048

● Nº de variables por sinóptico

400

● Valores límite

Sí

● Multiplexar

Sí

● Estructuras

Sí

● Matrices

Sí

Imágenes
● Número de imágenes configurables

500

● Ventana permanente/platilla

Sí

● Imagen global

Sí

● Imágenes emergentes

Sí

● Imágenes deslizables

Sí

● Selección de imagen vía PLC

Sí

● Nº de imagen en el PLC

Sí

Objetos gráficos
● Número de objetos por imagen

400

● Campos de texto

Sí

● Campos de E/S

Sí

● Campos de E/S gráficos (lista de gráficos)

Sí

● Campos de E/S simbólicos (lista de textos)

Sí

● Campos de fecha/hora

Sí

● Interruptores

Sí

● Botones

Sí

● Visor de gráficos

Sí

● Iconos

Sí

● Objetos geométricos

Sí

Objetos gráficos complejos
● Número de objetos complejos por imagen

20

● Visor de avisos

Sí

● Visor de curvas

Sí

● Visor de usuarios

Sí

● Estado/forzado

Sí

● Visor Sm@rtClient

Sí
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● Visor de recetas

Sí

● Visor de curvas f(x)

Sí

● Visor de diagnóstico del sistema

Sí

● Media Player

Sí

● Navegador HTML

Sí

● Visor de PDF

Sí

● Visor de cámara IP

Sí

● Barras

Sí

● Deslizadores

Sí

● Instrumentos de aguja

Sí

● Reloj analógico/digital

Sí

Listas
● Nº de listas de textos por proyecto

500

● Nº de entradas por lista de textos

500

● Nº de listas gráficas por proyecto

500

● Nº de entradas por lista gráfica

500

Registro histórico
● Nº de archivos históricos por equipo

50

● Nº de entradas por archivo histórico

20 000

● Archivo (registro histórico) de avisos

Sí

● Archivo de valor de proceso

Sí

● Métodos de archivado
— Archivo secuencial

Sí

— Archivo cíclico

Sí

● Ubicación
— Tarjeta de memoria

Sí

— Memoria USB

Sí

— Ethernet

Sí

● Formato de archivo de datos
— CSV

Sí

— TXT

Sí

— RDB

Sí

Seguridad
● Número de grupos de usuarios

50

● Número de derechos de usuario

32

● Número de usuarios

50

● Exportación/importación de contraseñas

Sí

● SIMATIC Logon

Sí

Listado por impresora
● Avisos

Sí

● Informe (informe de turno)

Sí
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● Copia de pantalla

Sí

● Impresión electrónica en archivo

Sí; PDF, HTML

Juegos de caracteres
● Fuentes de teclado
— USA (Inglés)

Sí

Transferencia (carga/descarga)
● MPI/PROFIBUS DP

Sí

● USB

Sí

● Ethernet

Sí

● Mediante medio de memoria externo

Sí

Acoplamiento al proceso
● S7-1200

Sí

● S7-1500

Sí

● S7-200

Sí

● S7-300/400

Sí

● LOGO!

Sí

● Win AC

Sí

● SINUMERIK

Sí; con Paquete de opciones SINUMERIK

● SIMOTION

Sí

● Allen Bradley (EtherNet/IP)

Sí

● Allen Bradley (DF1)

Sí

● Mitsubishi (MC TCP/IP)

Sí

● Mitsubishi (FX)

Sí

● OMRON (FINS TCP)

No

● OMRON (LINK/Multilink)

Sí

● Modicon (Modbus TCP/IP)

Sí

● Modicon (Modbus)

Sí

● OPC UA Client

Sí

● OPC UA Server

Sí

Herramientas/auxiliares para configuración
● Backup/Restore

Sí

● Backup/Restore automáticos

Sí

● Simulación

Sí

● Conmutación de dispositivo

Sí

Periferia/Opciones
Periféricos
● Impresora

Sí

● Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi
Media Card

Sí; hasta 128 MB

● Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta

Sí; hasta 2 GB

de memoria Secure Digital
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● Tarjeta de memoria CF SIMATIC HMI Tarjeta
Compact Flash

No

● Memoria USB

Sí

● SIMATIC IPC USB-Flashdrive (lápiz USB)

Sí; hasta 16 GB

● Lápiz de memoria USB SIMATIC HMI (lápiz
USB)

Sí; hasta 8 GB

● Cámara en red

Sí

Elementos mecánicos/material
Material de la caja (en el frente)
● Plástico

No

● Aluminio

Sí

● Acero inoxidable

No

Dimensiones
Ancho del frente de la caja

330 mm

Alto del frente de la caja

241 mm

Recorte para montaje, ancho

310 mm

Recorte para montaje, alto

221 mm

Profundidad de montaje

65 mm

Pesos
Peso sin embalaje

2,8 kg

Peso incl. embalaje

3,5 kg

Última modificación:

21/11/2018
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PL274-800 RAK-M50

DATASHEET V1
23/11/2018

TABLA DE CONTROL:

OPCIONES:

El acabado del cilindro puede ser:
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

AGUJERO:

ACCESORIOS:

temperaturas extremadamente bajas (como se ha especificado anteriormente ).

Clase C25/30

13286-2:2005 Standard.

Grado 60.

PL274-800 RAK-M30

DATASHEET V1
23/11/2018

OPCIONES:

El acabado del cilindro puede ser:
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

AGUJERO:

ACCESORIOS:

temperaturas extremadamente bajas (como se ha especificado anteriormente ).

Clase C25/30

13286-2:2005 Standard.

Grado 60.

POSTE MODULAR PARA CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA
SERIE
PCAM1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Diseño moderno del concepto mobiliario urbano
Sistema modular de anclaje rápido
Ahorro en Logística y Transporte
Ahorro en maquinaria y medios de instalación
Fabricado en tubo de acero al carbono galvanizado en caliente o de acero inoxidable
Pintado color RAL a elegir
Caja de registro y conexionado
Amplia gama de accesorios y medidas

CODIGO

ALTURA
TOTAL
(m)

PESO
(kg)

DIMENSIONES
(mm)
A/B/C/D

ESPESORES

(mm)

RESISTENCIA
VIENTO (km/h)

MAX. CARGA
EN PUNTA
(kg)

eΌ / e / eΎ

PCAM14
PCAM15

4
5

110
125

2000/2000/200/120
2000/3000/200/120

4/4/8
4/4/8

160
160

80
80

PCAM16

6

140

3000/3000/200/120

4/4/8

160

80

PCAM17

7

160

3000/4000/200/120

4/4/8

160

80

PCAM18

8

180

4000/4000/200/120

4/4/8

160

80

PCAM110

10

210

4000/6000/200/120

4 / 4 / 10

160

80

PCAM112

12

230

6000/6000/200/120

5 / 4 / 10

160

80

LOGO! 8
Simply ingenious. Simply more.
The logic module

siemens.com/logo

And now it’s even better. In addition to the familiar,
easy operation in single mode, LOGO! Soft Comfort V8
now has a brand-new feature – brilliantly simple
operation in network mode. Automatic configuration
of communication displayed in the network view, the
ability to open as many as three programs at once, and
the use of drag & drop to easily transfer signals from
one program to another – these are just a few of the
many new, user-friendly options.

Remote communication via the cellular wireless network
• And completely new – text message communication for alerts and remote control via
cell phone using the LOGO! CMR module
• Text messaging for active automatic alerts regarding system states
• Position recognition and tracking via GPS, can be used for cost-effective container
tracking and position reporting via text message to a control center
• CMR can exchange data with LOGO! 8, send text messages independently, read control
commands from text messages, introduce them to LOGO! 8, and even synchronize to
local time worldwide

New text display
• New LOGO! TDE with two Ethernet interfaces
• Same mounting dimensions as before
• Thanks to the Ethernet connection, there is no longer a 10 m limitation of the distance
to LOGO!
• Improved display with six lines and 20 characters per line means more than twice as
many characters as before are now available for messages in plaintext
• As with the LOGO! display, the new TDE offers selectable white, orange, and red
backlighting for optical highlighting, etc.

New software in a new design
• Familiar, easy operation in single mode and – brand-new – incredibly simple
configuration in network mode
• Intuitive program creation and configuration of the many features, quick and easy
interconnection by mouse-click
• Automatic configuration of communication and display in network view
• Up to three programs can be displayed side-by-side; drag and drop can be used to easily
drag signals from one program to another
• Smooth migration of programs from previous versions

“Mr. Automation – that’s me”
Heribert Heitmeier is a trout farmer from Paderborn, Germany. He uses LOGO! 8 to control
his aerators and automatic feeders and thus save energy costs.
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LOGO! 8 –
Small is
beautiful

The launch of LOGO! 8 marks the next generation of
the successful Siemens logic module. This new module
meets virtually all customer demands with simplified
handling, a new display, and full communication
options via Ethernet. And it makes the web server
application exceedingly simple. A communication
module provides for remote communication via
cellular phone networks, rounding off the range of
new ways to use LOGO!

The new generation of logic modules
• Eight basic units for all voltages, with or without display
• All units come with an Ethernet interface, but are still slim like LOGO! 6 (4 WM)
and connections are, of course, compatible with previous versions
• Integrated web server in all basic units
• Display features a new look and feel
• Seven digital modules and three analog modules
• Number of digital outputs increased to 20 and analog outputs to eight

Display with a new look and feel
• A new six-line display with 16 characters per line means twice as many characters
per message, making it possible to clearly formulate texts
• Display with clear operator information and fewer abbreviations for more legible
message texts and status information, easy-to-understand input options and more
sophisticated diagnostic options via the display
• Choice of white, orange, and red backlighting for many new options, such as the
highlighting of alarm statuses, for example

Ethernet for everybody and everything – new standard with LOGO! 8
• Integrated Ethernet interface for the entire LOGO! 8 product family. This makes it
possible for LOGO! modules to communicate with each other and with all SIMATIC S7
systems via Ethernet
• The Ethernet interface eliminates the need for additional cables for programming
or for the TDE; only the standard Ethernet cable is required
• With the LOGO! CSM add-on module as an Ethernet 4-port switch expanding the
Ethernet interfaces, small local Ethernet networks can also be implemented in a
cost-effective manner

Integrated web server – it couldn’t be easier
• Integrated web server in all basic units for monitoring and control with LOGO!
via WLAN and the Internet; password-protected and suitable for all conventional
browsers
• The web server is easy to configure via mouse click in the software –
absolutely no HTML programming knowledge required
• Users can select the desired display options to match the LOGO! display or the TDE
display. Check a box for the web server – done! LOGO! 8 is able to be operated via
smartphone, tablet, or PC with the same look and feel as the LOGO! 8 or TDE display;
LOGO! 8 router connection required
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Ordering data
Designation
Power supply

DI¹⁾

DQ²⁾

Article No.

AI³⁾

Outputs

LOGO! 8 basic units
LOGO! 8 Basic with 6-line LCD display and cursor keys, Ethernet interface
LOGO! 24 CE

24 V DC

8, of which 4 can be
used as AI (0…10 V)

4

Up to 4
(0…10 V)

0.3 A
transistor

6ED1052-1CC01-0BA8

LOGO!
12/24 RCE

12…24 V DC

8, of which 4 can be
used as AI (0…10 V)

4

Up to 4
(0…10 V)

10 A relay

6ED1052-1MD00-0BA8

LOGO! 24 RCE

24 V AC/DC

8

4

–

10 A relay

6ED1052-1HB00-0BA8

LOGO! 230 RCE

115…230 V AC/DC

8

4

–

10 A relay

6ED1052-1FB00-0BA8

Ordering data
Designation
Power supply

DI¹⁾

DQ2)

Article No.

AI³⁾

Outputs

LOGO! 8 basic units
LOGO! 8 Pure without LCD display and without cursor keys, Ethernet interface

3

LOGO! 24 CEo

24 V DC

8, of which 4 can be
used as AI (0…10 V)

4

Up to 4
(0…10 V)

0.3 A
transistor

6ED1052-2CC01-0BA8

LOGO! 12/24 RCEo

12…24 V DC

8, of which 4 can be
used as AI (0…10 V)

4

Up to 4
(0…10 V)

10 A relay

6ED1052-2MD00-0BA8

LOGO! 24 RCEo

24 V AC/DC

8

4

–

10 A relay

6ED1052-2HB00-0BA8

LOGO! 230 RCEo

115...230 V AC/DC

8

4

–

10 A relay

6ED1052-2FB00-0BA8

¹⁾ Digital inputs ²⁾ Digital outputs ³⁾ Analog inputs ⁴⁾ Analog outputs

Ordering data
Designation
Power supply

Article No.

DI¹⁾

DQ²⁾

AI³⁾

Outputs

4

4

–

0.3 A

LOGO! 8 expansion modules
Digital I/O expansion modules
LOGO! DM8 24,
Transistor DA

24 V DC

6ED1055-1CB00-0BA2

LOGO! DM8 12/24 R

12…24 V DC

4

4

–

5 A relay

6ED1055-1MB00-0BA2

LOGO! DM8 24 R

24 V AC/DC

4

4

–

5 A relay

6ED1055-1HB00-0BA2

LOGO! DM8 230 R

115…230 V AC/DC

4

4

–

5 A relay

6ED1055-1FB00-0BA2

LOGO! DM16 24,
Transistor DA

24 V DC

8

8

–

0.3 A

6ED1055-1CB10-0BA2

LOGO! DM16 24 R

24 V DC

8

8

–

5 A relay

6ED1055-1NB10-0BA2

LOGO! DM16 230 R

115…230 V AC/DC

8

8

–

5 A relay

6ED1055-1FB10-0BA2

Ordering data
Designation
Power supply

Article No.

DI¹⁾

DQ²⁾

AI³⁾

Outputs

LOGO! 8 expansion modules
Analog expansion modules
LOGO! AM2
0…10 V or 0/4…20 mA

12…24 V DC

10-bit resolution

–

2

–

6ED1055-1MA00-0BA2

LOGO! AM2 RTD
–50…200 °C,
2/3-wire (Pt100/1000)

12…24 V DC

0.25 °C resolution

–

2

–

6ED1055-1MD00-0BA2

LOGO! AM2 AQ
with 2 AQ⁴⁾

24 V DC

10-bit resolution

–

–

0…10 V DC /
0/4…20 mA

6ED1055-1MM00-0BA2

Communication and networking
LOGO! CSM 12/24

12…24 V DC

LOGO! CMR 2020

Communication module for connection to GSM/GPRS

6GK7142-7BX00-0AX0

LOGO! CMR 2040

Communication module for connection to GSM/GPRS/UMTS/LTE

6GK7142-7EX00-0AX0
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4x RJ45 Port Ethernet Switches

6GK7177-1MA20-0AA0

Ordering data
Designation

Description

Article No.

LOGO! Soft Comfort V8

for Windows 8, 7, XP, Linux and Mac OS X; on DVD,
backward compatible

6ED1058-0BA08-0YA1

LOGO! Soft Comfort V8
Upgrade

Upgrade to LOGO! Soft Comfort V8, on DVD

6ED1058-0CA08-0YE1

LOGO! 8 Software

LOGO! 8 Text Display HMI
LOGO! TDE Text Display

6ED1055-4MH00-0BA1

Ordering data
Designation

Description

Article No.

LOGO! 8 Power Supplies
LOGO! Power

for converting the line voltage of 85/240 V AC / 110...300 V DC to operating voltages of
12 V DC and 24 V DC

LOGO! Power 24 V / 1.3 A

54 mm wide

6EP1331-1SH03

LOGO! Power 24 V / 2.5 A

72 mm wide

6EP1332-1SH43

LOGO! Power 24 V / 4 A

90 mm wide

6EP1332-1SH52

LOGO! Power 12 V / 1.9 A

54 mm wide

6EP1321-1SH03

LOGO! Power 12 V / 4.5 A

72 mm wide

6EP1322-1SH03

5

Ordering data
Designation

Description

Article No.

LOGO! 8 Starter Kits
In Tanos Box with:
LOGO! 8, LOGO! Soft Comfort V8, WinCC Basic V13, Ethernet cable
LOGO! 8 12/24 V Starter Kit

LOGO! 12/24 RCE, LOGO! Power 24 V, 1.3 A

6ED1057-3BA00-0AA8

LOGO! 8 230 V Starter Kit

LOGO! 230 RCE

6ED1057-3BA02-0AA8

LOGO! 8 TDE Starter Kit

LOGO! 12/24 RCEo, LOGO! Power 24 V, 1.3 A, LOGO! TDE

6ED1057-3BA10-0AA8

LOGO! 8 12/24 V + KP300
Basic Starter Kit

LOGO! 12/24 RCE, LOGO! Power 24 V, 1.3 A, SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN

6AV2132-0HA00-0AA1

LOGO! 8 12/24 V + KTP400
Basic Starter Kit

LOGO! 12/24 RCE, LOGO! Power 24 V, 1.3 A, SIMATIC HMI KTP400 Basic

6AV2132-0KA00-0AA1

LOGO! 8 12/24 V + KTP700
Basic Starter Kit

LOGO! 12/24 RCE, LOGO! Power 24 V, 1.3 A, SIMATIC HMI KTP700 Basic

6AV2132-3GB00-0AA1

Stephan Libera, member of Volunteer Fire Department
in Hanover, Germany, and LOGO! fan

Daniel Miehling, homeowner and LOGO! fan

Stephan Libera relies on LOGO! 8 for light control during
simulated training situations in the fire exercise facility of
the Hanover Fire Department.

Daniel Miehling relies on LOGO! 8 for convenience and
safety in the home, from the automatic control of blinds
and lights to presence simulation.
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Find out more:
siemens.com/logo

Discover LOGO! 8
• LOGO! product portfolio
• LOGO! references
• LOGO! app
• GO! customer magazine
• …and much more

LOGO! 8 –
at a glance!
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PLACA MARINE ST1 CP 101 COLOR LYNX
Referencia: 5484
Instaladas en los accesos al edificio, permiten la
comunicación con las viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje, etc..
Incorpora cámara COLOR con iluminación integrada.

DESCRIPCIÓN
Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje,
etc..
Incorpora cámara COLOR con iluminación integrada.
Línea Marine de Fermax..... de acero inoxidable.
Marine es la línea de placas antivandálica fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. Líneas rectas que resaltan la
calidad del acero. Tecnología punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes más corrosivos, húmedos y
peligrosos.
Color aluminio.
Los Pulsadores de llamada antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier
impacto.
Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de
puerta
Lynx es el sistema tecnológico más avanzado para la gestión de la comunicación, la seguridad y el confort en complejos
residenciales.
Lynx ha transformado el mundo estableciendo nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los
equipos de videoportero.
Lynx es mucho más que un simple TCP/IP ya que proporciona las mejores soluciones para los integradores de sistemas y
los residentes en la vivienda. Fusiona la más avanzada tecnología, diseño e ingeniería de producto con sus necesidades y
posibilidades:
1. Comunicación. Conecta el interior y el exterior de la vivienda, posibilitando una comunidad interactiva para los
residentes, garantizando su privacidad.
2. Seguridad. Mantiene una conexión permanente, fiable y sencilla con el personal de servicio del edificio, asegurando la

protección y seguridad de cada familia.
3. Confort. Otorga libertad al integrador de sistemas para elegir y configurar el sistema y su automatización de acuerdo con
las necesidades específicas de cada residente.
Instalación fácil y sencilla con la máxima robustez:
- La alimentación vía Ethernet (PoE) simplifica su instalación.
- Lynx puede instalarse sobre redes de área local ya existentes y emplear cable estructural (SCS) y equipos de red estándar.
- La arquitectura SIP punto a punto permite el funcionamiento independiente de cada dispositivo sin necesidad de un
servidor central.
- Gracias a la configuración mediante tarjeta SD, la instalación se convierte en un proceso sencillo.
Capacidad técnica sin límites:
- Un número virtualmente ilimitado de monitores se puede gestionar con una sola instalación Lynx.
- Distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación.
- Canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos.
El sistema Lynx marca las diferencias respecto a los sistemas más avanzados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Video
- Resolución: VGA (640x480 pixels).
- Sensor: 1/3” color CMOS.
- Nº de pixeles efectivos: 270K.
- Mínima iluminación externa: 0,5 lux.
- Relación S/N >45dB.
- Refresco de cuadro= 25 fps.
- Auto iris.
- Ajuste de contraluz automático.
- Ángulo de visión 62º H, 48ºV.
- Visión en color nocturna mediante leds blancos.
Especificaciones Cámara:
• Lente 90º.
• Resolución horizontal: 380 lineas.
• Sensibilidad: 0,5 lux.
• Autobalance.
• Compensación contraluz.
Placa de la Serie ST1.
- Medidas placa: 150x180 mm (ancho-alto).
- Medidas caja empotrar: 130x160x55 mm (ancho-alto-profundo).
-Medidas caja superficie: 154x184x95 mm (ancho-alto-profundo).
-Medidas visera: 154x184x40 mm (ancho-alto-profundo).
Alimentación amplificador Lynx: 12 Vdc.
Alimentación Monitores Vivo: 12 Vdc o PoE estándar 802.3af
Consumo:
- en reposo: 190 mA.
- audio activo: 500 mA.
IP:54 IK:09
Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W
Potencia audio sentido vivienda-calle (altavoces): 2 x 2W
Volumen regulable en ambos sentidos
Temperatura funcionamiento: -10 a 60 ºC
Peso: 1,038384 kg
Medidas del producto embalado: 21x15,8x7,8 cm
EAN 13: 8424299054841

MONITOR VIVO PLUS 10" LYNX BASIC BLANCO
Referencia: 9460
Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TÁCTIL
capacitiva TFT 10".
Instalado en las viviendas, permite la comunicación
con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la
visita a través...

DESCRIPCIÓN
Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TÁCTIL capacitiva TFT 10".
Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de
la pantalla que incorpora.
Monitor manos libres de formato extraplano con superficie de cristal.
VIVO / VIVO+ incluye una pantalla táctil capacitiva que permite un manejo de intuición natural ofreciendo un abanico
completo de funcionalidades y capacidades multi-tarea.
En la pantalla táctil se mostrarán las opciones a través de iconos gráficos. La navegación se realiza por medio de estos iconos
y su selección se realiza por su pulsación en la pantalla.
Este menú intuitivo va a permitir al instalador realizar la programación de las funciones del monitor según las necesidades de
la instalación y también al usuario la posibilidad de acceder a los ajustes de usuario para su personalización, es decir, el perfil
de uso de su equipo: brillo y contraste, tipo y volumen de melodías, funciones adicionales, activar y desactivar el modo
silencio, etc…
VIVO ofrece el control completo y efectivo de la comunicación, la seguridad y el confort, funcionando con tecnología TCP-IP.
Sistema operativo Android. Instalación de superficie.
VIVO / VIVO+ ofrece un amplio rango de libertad de elección para cada usuario.
El monitor permite:
- Gestión lista de amigos: Llamadas entre viviendas si éstas se encuentran en la lista de amigos aceptados.
- Ajustes de fondo: Ofrece un abanico de colores de fondo de pantalla para adaptarse a cada ambiente.
- Ajustes de tonos de llamada
- Configuración del menú: Arrastrando con el dedo los iconos del menú, puede configurarse de acuerdo a las preferencias
de cada usuario,
- Gestión de privacidad y restricciones: El instalador y el usuario pueden, de manera sencilla, crear o eliminar restricciones
para preservar la protección de datos.
- Compatibilidad con sistemas domóticos multimarca.
- Cámaras CCTV: Reproducción de imágenes.
- Interactuar con el ascensor
Lynx es el sistema tecnológico más avanzado para la gestión de la comunicación, la seguridad y el confort en complejos
residenciales.
Lynx ha transformado el mundo estableciendo nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los
equipos de videoportero.

Lynx es mucho más que un simple TCP/IP ya que proporciona las mejores soluciones para los integradores de sistemas y
los residentes en la vivienda. Fusiona la más avanzada tecnología, diseño e ingeniería de producto con sus necesidades y
posibilidades:
1. Comunicación. Conecta el interior y el exterior de la vivienda, posibilitando una comunidad interactiva para los
residentes, garantizando su privacidad.
2. Seguridad. Mantiene una conexión permanente, fiable y sencilla con el personal de servicio del edificio, asegurando la
protección y seguridad de cada familia.
3. Confort. Otorga libertad al integrador de sistemas para elegir y configurar el sistema y su automatización de acuerdo con
las necesidades específicas de cada residente.
Instalación fácil y sencilla con la máxima robustez:
- La alimentación vía Ethernet (PoE) simplifica su instalación.
- Lynx puede instalarse sobre redes de área local ya existentes y emplear cable estructural (SCS) y equipos de red estándar.
- La arquitectura SIP punto a punto permite el funcionamiento independiente de cada dispositivo sin necesidad de un
servidor central.
- Gracias a la configuración mediante tarjeta SD, la instalación se convierte en un proceso sencillo.
Capacidad técnica sin límites:
- Un número virtualmente ilimitado de monitores se puede gestionar con una sola instalación Lynx.
- Distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación.
- Canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos.
El sistema Lynx marca las diferencias respecto a los sistemas más avanzados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pantalla TFT 10".
Resolución: 1024 (H) x 600 (V) líneas.
Dimensiones:
Monitor VIVO 7”: 230 x 162 x 20 (ancho x alto x profundo).
Monitor VIVO+ 10”: 263 x 175 x 20 (ancho x alto x profundo).
Diseñado en varios colores: Blanco, Negro.
- Ref. 1620 Monitor VIVO 7" BLANCO.
- Ref. 1641 Monitor VIVO 7" NEGRO.
- Ref. 9460 Monitor VIVO+ 10" BLANCO.
- Ref. 9461 Monitor VIVO+ 10" NEGRO.
Alimentación amplificador Lynx: 12 Vdc.
Alimentación Monitores Vivo: 12 Vdc o PoE estándar 802.3af
Botón de abrepuertas.
En la pantalla táctil se mostrarán las opciones a través de iconos gráficos. El número de iconos puede variar según las
funciones habilitadas en cada instalación específica. Los iconos se muestran con un máximo de 8 por pantalla. La selección
de éstos se realiza por su pulsación en la pantalla.
• Comunicación manos libres (por defecto). Posibilidad de modo de audio “Push to Talk”.
• Llamadas hacia y desde:
- Placas de calle Lynx.
- Central de Gestión Residencial.
- Otros monitores en la vivienda.
- Otros monitores de la instalación incluidos en la lista de amigos.
La información y los iconos que aparecen en la pantalla de conversación varían de acuerdo al terminal desde el que se ha
realizado la llamada o recibiendo la llamada y la función que se esté aplicando.
• Mensajes: recepción y envío a la Central de Gestión Residencial (conserjería), así como a otros monitores de la lista de

amigos.
• Captura y archivo de imágenes desde las placas de calle o la Central de Gestión Residencial (conserjería).
• Llamada de pánico a Central de Gestión Residencial mediante la activación de un sensor o pulsadores adicionales en otras
partes de la vivienda.
• Notas de audio. Graba y almacena mensajes de audio.
• No molestar. Se pueden configurar las llamadas en modo silencio para periodos de tiempo concretos o ilimitados.
• Temporizador. El monitor actúa también como alarma para gestionar el tiempo.
• Control de volumen.
• Regulación de color, brillo y contraste.
• Melodías seleccionables.
• Autoencendido.
• Cancelación de audio desde el monitor (opción MUTE).
• Funciones domóticas. Comunicación entre monitor y bus domótico. El monitor es la plataforma ideal de integración
mediante aplicaciones específicas para cada marca o sistema domótico.
• Timbre de puerta: para conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda al monitor.
• Reproducción de las imágenes captadas desde las cámaras IP conectadas a la instalación.
• Interactúa con los ascensores para mayor comodidad y seguridad de los residentes.
Consumo
- en reposo: 310 mA
- máximo: 700 mA
Monitor VIVO+ (PLUS):
- en reposo: 310 mA
- máximo: 850 mA
Peso: 1,0485 kg
Medidas del producto embalado: 4,2x31,5x24 cm
EAN 13: 8424299094601

Hoja de datos

AXIS Q1941-E Thermal Network Camera
Excelente detección y avanzado análisis de vídeos
La AXIS Q1941-E es una asequible cámara térmica para exterior, tipo bullet, que incluye un calefactor de ventana
integrado para condiciones meteorológicas adversas. Su resolución de 384x288 y la gama de objetivos alternativos
(7 mm, 13 mm, 19 mm, 35 mm y 60 mm) permiten optimizar la detección para cumplir los requisitos de la mayoría de
las aplicaciones. Admite la estabilización de imagen electrónica, que mantiene el vídeo sin saltos durante las vibraciones.
Además, es compatible con la función Axis Zipstream, que reduce los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.
Gracias a su potente procesador, la AXIS Q1941-E posee una alta capacidad para generar análisis de vídeos a través de
la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS (ACAP) y puede utilizar una gran variedad de aplicaciones de terceros.
> Alto rendimiento para análisis de vídeo inteligente a través de ACAP
> El excelente contraste de imagen ofrece una detección fiable y una rápida verificación.
> Estabilización de imagen electrónica
> Tecnología Axis Zipstream

AXIS Q1941-E Thermal Network Camera
Modelos

AXIS Q1941-E 7 mm/13 mm/19 mm/35 mm o 60 mm

Analíticas

Incluido
AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard,
AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, detección de audio,
alarma antimanipulación activa
Compatible
AXIS Perimeter Defender
Para consultar la compatibilidad con la plataforma de
aplicaciones cámaras AXIS que permite la instalación de
aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap

Activadores de
evento

Análisis, temperatura, entrada externa, programación de hora,
eventos de almacenamiento local

Acciones de
evento

Grabación de vídeo: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,
recurso compartido de red y correo electrónico
Memoria de vídeo o imágenes previa y posterior a la alarma para
grabación o carga
Notiicación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap
Superposición de texto, reproducción de clip de audio

Cámara
Sensor de imagen Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm
Rango espectral: 8-14 μm
Lente

Atermalizada
7 mm
Campo de visión horizontal: 55°, F1.18
Distancia de enfoque cercano: 1,3 m
13 mm
Campo de visión horizontal: 28°, F1.0
Distancia de enfoque cercano: 5,3 m
19 mm
Campo de visión horizontal: 19,4°, F1.23
Distancia de enfoque cercano: 9,2 m
35 mm
Campo de visión horizontal: 10,5°, F1.2
Distancia de enfoque cercano: 33 m
60 mm
Campo de visión horizontal: 6,2°, F1.25
Distancia de enfoque cercano: 91 m

Sensibilidad

NETD < 70 mK

Vídeo
Compresión de
vídeo

H.264 Peril Base, Main y High (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG

Resoluciones

El sensor es de 384x288. La imagen puede ampliarse hasta
768x576.

Velocidad de
imagen

Hasta 8,3 imágenes por segundo y 30 imágenes por segundo

Retransmisión de Al menos tres secuencias en H.264 y Motion JPEG, simultáneas
y coniguradas individualmente en una resolución máxima y a
vídeo
velocidad de imagen máxima.
Tecnología Axis Zipstream en H.264
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables
VBR/MBR H.264
Parámetros de la Compresión, brillo, nitidez, contraste, zona de exposición,
superposición de texto e imágenes, máscara de privacidad,
imagen
duplicación de imágenes, estabilización de imagen electrónica,
varias paletas
Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, formato pasillo incluido
Audio
Retransmisión de Full dúplex bidireccional
audio
Compresión de
audio

LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726
ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Velocidad de bits conigurable

Entrada/salida de Entrada de micrófono externo o entrada de línea, salida de línea
audio
Red
Seguridad

Protección por contraseña, iltrado de direcciones IP, cifrado
HTTPSa, control de acceso a la red IEEE 802.1Xa, autenticación
Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de
certiicados, protección contra retrasos de fuerza bruta

Protocolos
compatibles

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ,
FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II),
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP,
ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP

Integración de
Interfaz de
programación
de aplicaciones

sistemas
API abierta para la integración de software, incluida VAPIX® y la
plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especiicaciones
están disponibles en axis.com, AXIS Video Hosting System (AVHS)
con conexión de un solo clic
ONVIF® Proile S y ONVIF® Proile G, las especiicaciones están
disponibles en onvif.org

Retransmisión de Datos de eventos
datos
Ayuda integrada Contador de píxeles
para la
instalación
General
Carcasa

Clasiicación IP66, IP67 y NEMA 4X
Carcasa metálica (aluminio) con membrana deshumidiicadora
integrada y ventana de germanio
Color: blanco NCS S 1002-B

Sostenibilidad

Sin PVC

Memoria

512 MB de RAM, 256 MB de Flash

Alimentación

Alimentación a través de Ethernet
IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3
4,8 W típica, 11,8 W máx.
8–28 V CC,6,6 W típica, 13 W máx.
20–24 V CC (50/60 Hz), 11 VA típica, 19 VA máx.
Fuente de alimentación no incluida.

Conectores

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE.
Conector de E/S para entrada de CC o CA, dos entradas/salidas
conigurables, entrada de micrófono/línea y salida de línea.
(Audio con E/S multicable A de AXIS no incluido), entrada de
CA/CC

Almacenamiento Compatibilidad con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC
Compatible con cifrado de tarjeta SD
Compatible con grabación en almacenamiento en red (NAS)
Para consultar las recomendaciones de tarjetas SD y NAS,
consulte axis.com
Condiciones de
funcionamiento

De -40 °C a 60 °C
Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Capacidad de descongelación, compatible con
método 521.3 MIL-STD-810F

Condiciones de De -40 °C a 70 °C
almacenamiento
Homologaciones EMC
EN 55022 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A,
ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR22 Clase A
KCC KN22 Clase A, KN24
Seguridad
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22.
Entorno
EN 50581, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2,
IEC 60068-2-6 Clase 4M4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-52,
IEC 60721-3-4 Clase 4K3, método 521.3 MIL-STD-810F
IEC 60529 IP66/IP67
Red
NIST SP500-267
Dimensiones

344x146 mm

Peso

7/13/19/35 mm: 2000 g
60 mm: 2200 g

www.axis.com
Accesorios
incluidos

Accesorios
opcionales

T10054293/ES/M12.2/1809

Llave L Resistorx®, soporte para montaje en techo y pared,
conector de bloque de terminales
Guía de instalación, descodiicador de Windows (1 licencia de
usuario)

Idiomas

Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simpliicado,
japonés, coreano, portugués, chino tradicional

Garantía

Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años
y la opción de garantía AXIS ampliada, visite axis.com/warranty.

AXIS T98A17-VE Surveillance Cabinet, AXIS T94G01P,
AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS Multicable A I/O Audio,
Axis PoE Midspans, AXIS T8129 PoE Extender, AXIS T8640 PoE+
over Coax Adapter Kit, AXIS T8604 Media Converter Switch
AXIS T8415 Wireless Installation Tool
Para obtener información sobre otros accesorios, consulte
axis.com

Control de
exportaciones

Este producto está sujeto a las normas de control de
exportaciones. Debe consultarse y respetarse siempre la
normativa de las autoridades de control de exportaciones locales
pertinentes.

Software de
AXIS Companion, AXIS Camera Station y el software de gestión
gestión de vídeo de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis están
disponibles en axis.com/vms.

a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit
de herramientas OpenSSL. (www.openssl.org) y software criptográico escrito por
Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility

©2015 - 2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS y VAPIX son marcas comerciales registradas o
solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas,
productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho
de introducir modiicaciones sin previo aviso.

DATA SHEET [PRELIMINARY]

NVIDIA Jetson TX2 System-on-Module
Pascal GPU + ARMv8 + 8GB LPDDR4 + 32GB eMMC + WLAN/BT
NVIDIA Tegra Processors: TD580D, TD570D, CD580M, CD570M

Description
®

The NVIDIA Jetson TX2 System-on-Module (SOM) redefines possibility; a combination of performance, power efficiency,
integrated deep learning capabilities and rich I/O remove the barriers to a new generation of products. The Jetson TX2 is ideal
for many applications including (but not limited to): Intelligent Video Analytics (IVA), Drones, Robotics, Gaming Devices, Virtual
Reality (VR), Augmented Reality (AR) and Portable Medical Devices. Superior performance, robust design and reduced
complexity in system integration results in more advanced products getting to market faster.
The Jetson TX2 module integrates:


256 core NVIDIA Pascal GPU. Fully supports all modern graphics APIs, unified shaders and is GPU compute capable. The GPU
supports all the same features as discrete NVIDIA GPUs, including extensive compute APIs and libraries including CUDA. Highly
power optimized for best performance in embedded use cases.



ARMv8 (64-bit) Multi-Processor CPU Complex. Two CPU clusters connected by a high-performance coherent interconnect fabric
designed by NVIDIA; enables simultaneous operation of both CPU clusters for a true heterogeneous multi-processing (HMP)
environment. The Denver 2 (Dual-Core) CPU clusters is optimized for higher single-thread performance; the ARM Cortex-A57
MPCore (Quad-Core) CPU clusters is better suited for multi-threaded applications and lighter loads.



Advanced HD Video Encoder. Recording of 4K ultra-high-definition video at 60fps. Supports H.265 and H.264 BP/MP/HP/MVC,
VP9 and VP8 encoding.



Advanced HD Video Decoder. Playback of 4K ultra-high-definition video at 60fps with up to 12-bit pixels. Supports H.265, H.264,
VP9, VP8 VC-1, MPEG-2, and MPEG-4 video standards.



Display Controller Subsystem. Two multi-mode (eDP/DP/HDMI) outputs and up to 8-lanes of MIPI-DSI output. Multiple line pixel
storage allows more memory-efficient scaling operations and pixel fetching. Hardware display surface rotation is also provided for
bandwidth reduction in mobile applications.



128-bit Memory Controller.128-bit DRAM interface providing high bandwidth LPDDR4 support.



8GB LPDDR4 and 32 GB eMMC memory integrated on the module



1.4Gpix/s Advanced image signal processing: Hardware accelerated still-image and video capture path, with advanced ISP.



Audio Processing Engine. Audio subsystem enables full hardware support for multi-channel audio over multiple interfaces.
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Jetson TX2 System-on-Module*

Description
Pascal GPU

◊

256-core GPU | End-to-end lossless compression | Tile Caching | OpenGL ® 4.5 | OpenGL® ES 3.2 | Vulkan® 1.0 | CUDA® 8.0 | GPGPU
Maximum Operating Frequency

CPU Complex

1.12GHz

‡

ARMv8 (64-bit) heterogeneous multi-processing (HMP) CPU architecture; two CPU clusters (6 processor cores) connected by a high-performance coherent interconnect fabric.
NVIDIA Denver 2 (Dual-Core) Processor: L1 Cache: 128KB L1 instruction cache (I-cache) per core; 64KB L1 data cache (D-cache) per core | L2 Unified Cache: 2MB
ARM® Cortex® -A57 MPCore (Quad-Core) Processor: L1 Cache: 48KB L1 instruction cache (I-cache) per core; 32KB L1 data cache (D-cache) per core | L2 Unified Cache: 2MB
Maximum Operating Frequency per Core
NVIDIA Denver 2
ARM Cortex-A57

2.0GHz
2.0GHz

HD Video & JPEG
Video Decode(Number of Streams Supported):
H.265
H.265
H.264
H.264
VP9

(†)
(†)
(†)
(†)

(†)

(2x) 2160p60 | (4x) 2160p30 | (7x) 1080p60 | (14x) 1080p30

: Main 10, Main 8

2160p60 | (2x) 2160p30 | (3x) 1080p60 | (7x) 1080p30

: Main 444

(2x) 2160p60 | (4x) 2160p30 | (7x) 1080p60 | (14x) 1080p30

: Baseline, Main, High

2160p60 | 2160p30 | 1080p60 | 1080p30

: MVC Stereo (per view)

(2x) 2160p60 | (4x) 2160p30 | (7x) 1080p60 | (14x) 1080p30

: Profile 0 (8-bit) and 2 (10 and 12-bit)

2160p60 | (2x) 2160p30 | (4x) 1080p60 | (8x) 1080p30
2160p60 | (2x) 2160p30 | (4x) 1080p60 | (8x) 1080p30

VP8: All
MPEG1/2: Main

(4x) 1080p60 | (8x) 1080p30

MPEG4: SP/AP

(2x) 1080p60 | (4x) 1080p30

VC1: SP/MP/AP
Video Encode (Number of Streams Supported):
H.265

2160p60 | (3x) 2160p30 | (4x)1080p60 | (8x) 1080P30

H.264: Baseline, Main, High

2160p60 | (3x) 2160p30 | (7x) 1080p60 | (14x) 1080p30

WEBM VP9

2160p30 | (3x) 1080p60 | (7x) 1080p30

WEBM VP8

2160p30 | (3x) 1080p60 | (6x) 1080p30

JPEG (Decode & Encode)

600 MP/sec

Audio Subsystem
Industry-standard High Definition Audio (HDA) controller provides a multi-channel audio path to the HDMI interface | 6 x I2S | 4 x DMIC | 2 x DSPK | SPDIF | 2 x I and Q baseband data
channels | PDM in/out

Display Controller Subsystem
Support for DSI, HDMI, DP and eDP | Two multi-mode eDP/DP/HDMI outputs.
Captive Panel
MIPI-DSI (1.5Gbps/lane)

Max Resolution

eDP 1.4 (HBR2 5.4Gbps)

Max Resolution

Support for Single x4 or Dual x4 links | 2560x1600 at 60Hz
3840x2160 at 60Hz

HDMI 2.0a/b (6Gbps)

Max Resolution

3840x2160 at 60Hz

DP 1.2a (HBR2 5.4 Gbps)

Max Resolution

3840x2160 at 60Hz

External Display

Imaging System
Dedicated RAW to YUV processing engine process up to 1.4Gpix/s | MIPI CSI 2.0 up to 2.5Gbps (per lane) | Support for x4 and x2 configurations (up to 3 x4-lane or 6 x2-lane cameras)

Clocks
System clock: 38.4 MHz | Sleep clock: 32.768 KHz | Dynamic clock scaling and clock source selection

Boot Sources
Internal eMMC and USB (recovery mode)
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Description

Jetson TX2 System-on-Module*

Security
Secure memory with video protection region for protection of intermediate results | Configurable secure DRAM regions for code and data protection | Hardware acceleration for AES
128/192/256 encryption and decryption to be used for secure boot and multimedia Digital Rights Management (DRM) | Hardware acceleration for AES CMAC, SHA-1, SHA-256, SHA384, and SHA-512 algorithms | 2048-bit RSA HW for PKC boot| HW Random number generator (RNG) SP800-90 | TrustZone technology support for DRAM, peripherals | SE/TSEC with
side channel counter-measures for AES | RSA-3096 and ECC-512/521 supported via PKA

Memory

††

128-bit DRAM interface | Secure External Memory Access Using TrustZone Technology | System MMU
Memory Type

4ch x 32-bit LPDDR4

Maximum Memory Bus Frequency (up to)

1866MHz

Memory Capacity

8GB

Storage
eMMC 5.1 Flash Storage
Bus Width

8-bit

Maximum Bus Frequency

200MHz (HS400)

Storage Capacity

32GB

Connectivity
WLAN
Radio type

IEEE 802.11a/b/g/n/ac dual-band 2x2 MIMO

Maximum transfer rate

866.7Mbps

Bluetooth
Version level
Maximum transfer rate

4.1
3MB/s

Networking
10/100/1000 BASE-T Ethernet | IEEE 802.3u Media Access Controller (MAC) | Embedded memory

Peripheral Interfaces ∆
XHCI host controller with integrated PHY: (up to) 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 | USB 3.0 device controller with integrated PHY | 5-lane PCIe: two x1 and one x4 controllers | SATA (1 port) |
SD/MMC controller (supporting eMMC 5.1, SD 4.0, SDHOST 4.0 and SDIO 3.0) | 5 x UART | 3 x SPI | 8 x I2C | 2 x CAN | 4 x I2S: support I2S, RJM, LJM, PCM, TDM (multi-slot mode) |
GPIOs

Temperature Specification
Storage Temperature Range

-25C – 80C

Power Requirements 
Power Input

5.5V – 19.6V

Applications
Intelligent Video Analytics, Drones, Robotics, Industrial automation, Gaming, and more.

* Refer to the software release feature list for current software support.
◊

GPU Maximum Operating Frequency: 1.3GHz supported in boost mode.
Product is based on a published Khronos Specification and is expected to pass the Khronos Conformance Process. Current conformance status can be found at
www.khronos.org/conformance.

‡

CPU Maximum Operating Frequency: 1-4 core = up to 2.0GHz; greater than 4 core = up to 1.4GHz

(†) For max supported number of instances: bitrate not to exceed 15 Mbps per HD stream (i.e., 1080p30), overall effective bitrate is less than or equal to 240 Mbps
†† Dependent on board layout. Refer to Interface Design Guide for layout guidelines.
∆

Refer to the Interface Design Guide and Parker Series SoC Technical Reference Manual to determine which peripheral interface options can be simultaneously exposed.

 Refer to the Product Design Guide and Thermal Design Guide for evaluating product power and thermal solution requirements
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Revision History
Version

Date

Description

1.0

MAY 1, 2017

Initial Release
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1.0 Physical Description
The Jetson TX2 SOM is a high performance, small-form factor device. It simplifies modular system design by mechanically
isolating integrated components from external mechanical forces, standardizing thermal and mechanical interfaces, and
exposing a comprehensive set of system and peripheral interfaces at a single board-to-board connector.
Core integrated components of the Jetson TX2 module include:


Tegra X2 (Parker Series SoC)
-

NVIDIA Pascal GPU

-

ARMv8 (64-bit) HMP CPU Complex
o

NVIDIA Denver 2 Dual-core CPU

o

ARM Cortex-A57 Quad-core CPU



8GB LPDDR4 memory



32GB eMMC 5.1 storage



IEEE 802.11a/b/g/n/ac dual-band 2x2 WLAN and Bluetooth 4.1 combo chip



Gigabit Ethernet



PMIC, regulators, power and voltage monitors



Thermal Transfer Plate (TTP) primary thermal interface



400-pin board-to-board connector (exposes both high-speed and low-speed industry standard I/O)



WLAN and BT antenna connectors



Temperature sensors



Board ID EEPROM

Table 1 Module Interfaces at Connector
Category

Function

Category

Function

USB 2.0 (3x)

CAN

(2x)

USB 3.0 (up to 3x)

I2C

(8x)

Control (x3), shared Wake

UART

(5x)

PCIe (3 root ports)

SPI

(3x)

SATA

SATA and device sleep control

WLAN/BT/Modem

SDIO/UART/I2S, control/handshake

Camera

CSI (6 x2) or (3 x4), control and clock

Touch

Touch clock, interrupt, reset

eDP/DP/HDMI (2x)

Sensor

Control and interrupt

DSI (2 x4), display/backlight control

Fan

FAN PWM and Tach input

I2S (4x), control and clock

Debug

JTAG, UART

Digital mic and speaker

System

Power control, reset, alerts

SD Card

SD card or SDIO

Power

Main input

LAN

Gigabit Ethernet

USB
PCIe

Display
Audio

NOTE:

Not all interfaces listed above can be supported at the same time. See the Jetson TX2 OEM Product Design
Guide for supported configurations and connection examples.
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Figure 1 SOM Block Diagram – General Application

Jetson TX2
DC Jack
RJ45 w/Magnetics

Connectivity

Misc Expansion

Serial Port

VDD_IN

USB 2.0 x3

(*)

USB 3.0 x3

USB

GBE_MDI
SATA

PCIe x1 (*)
USB 2.0 (*)
I2S (*)
UART (*)
GPIOs/Control

Gigabit
Ethernet

UART (*)

Power
Subsystem

(*)

(*)

PCIe x4

SD CARD

SD Card

DSI, 4-lane x2
(e)DP/HDMI x2
DP_AUX/DDC x2
CEC, HPD x2
GSYNC_H/V
GPIOs/Control

Displays

CSI, 2-lane x6
(*)
CAM I2C
CAM MCLK x4
GPIOs/Control

Cameras

Tegra X2

(*)

LPDDR4
8GB

WiFi/BT

SATA

PCIe x4

(*)

Thermal
Sensor

AUDIO MCLK
I2S x4 (*)
DIGITAL MIC
DIGITAL SPK
I2C x4–1.8V (*)
I2C x1–3.3V (*)
SPI1 x3
UART x3 (*)
CAN x2
GPIOs/Control

Antenna
Conn. #1

NOTE:

(*)

eMMC
32GB

UART x2

Debug

JTAG
Antenna
Conn. #2

(*) Not all interfaces shown above can be supported at the same time: some interfaces are shown in multiple
locations to demonstrate usage (see Table 1 for the maximum number of each type of interface); USB 3.0, PCIe
and SATA interfaces share lanes. See the Jetson TX2 OEM Product Design Guide for supported configurations
and connection examples.

1.1 Connectivity
WLAN/Bluetooth integrated on the Jetson TX2 module supports:




WLAN Ready
-

2x2 MIMO

-

802.11ac compliant (backwards compatible with legacy 802.11b/g/a/n devices)

Bluetooth Ready
-

Bluetooth 4.1 ready (can connect to Bluetooth 4.1 enabled devices)

-

HIDP

-

Audio – A2DP (advanced audio distribution profile)

-

RFKILL

1.2 WLAN / BT Antenna Connectors
Male I-PEX antenna connectors for WLAN/ BT are located on the module. These support antennas with the following
characteristics:


Female I-PEX connector



2.4 GHz and 5 GHz frequency bands



50 Ω impedance
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1.3 Thermal Characteristics
The Jetson TX2 module was designed to be modular from both a functionality standpoint as well as a thermal standpoint.
While it integrates several individual components the primary Jetson TX2 module thermal interface is via a single Thermal
Transfer Plate (TTP) that covers the top side. The TTP simplifies thermal design and integration with the system-level thermal
solution. See the Jetson TX2 Module Thermal Design Guide for complete details on the thermal evaluation and design
process using Jetson TX2 modules.

1.4 Package Drawing and Dimensions
Figure 2 SOM Package Outline with Dimensions

SAMTEC REF-18 6137 -01 (Pin A1)

Pin H50

NOTES








Carrier Board connector location & mounting holes should match the Jetson TX2 module dimensions shown in figure above.
Carrier Board components limited to 2.5mm under outline of the Jetson TX2 module. This assumes the use of the mating connector
“SAMTEC REF-186138-02” (SEAM-50-02.0-S-08-2-A-K-TR). If the connector used is taller, the max component height may change
accordingly.
Keepout area on Carrier Board for standoffs depends on diameter of standoffs used. The Jetson TX2 module carrier board uses
6MM diameter round keepout areas surrounding the four mounting holes. These areas on the PCB should be GND with no
soldermask. See the Jetson TX2 Carrier Board layout for reference.
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Tolerances are: .X ± .25, .XX ± .13, Angles ± 1°
Calculated Mass: 86.7 ±2% Grams
Thermal transfer plate and bottom stiffener finish: Clear Chemfilm per MIL-C-5541-E Class 3
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2.0 Functional Overview
The Jetson TX2 SOM can be used in a wide variety of applications requiring varying performance metrics. To accommodate
these varying conditions, frequencies and voltages are actively managed by Tegra Power and Thermal Management Software
and influenced by workload.

2.1 Pascal GPU
NVIDIA introduced major improvements to performance and power efficiency with the new Pascal GPU architecture. The
Jetson TX2 incorporates these same GPU architectural enhancements to further increase performance and reduce power
consumption for computationally intensive workloads. The previous (Maxwell) GPU architecture introduced an all-new design
for the Streaming Multiprocessor (SM); the Pascal GPU architecture continues to improve upon this SM design with the
following enhancements:


Simplified data path



New SM scheduler architecture



Improvements in scheduling and overlapped load/store instructions



New arithmetic operations



Improved support for large address spaces and page faulting capability

The Graphics Processing Cluster (GPC) is a dedicated hardware block for compute, rasterization, shading, and texturing; most
of the GPU’s core graphics functions are performed inside the GPC. It is comprised of multiple SM units and a Raster Engine.
The SM unit creates, manages, schedules and executes instructions from many threads in parallel. Raster operators (ROPs)
continue to be aligned with L2 cache slices and memory controllers. The SM geometry and pixel processing performance
make it highly suitable for rendering advanced user interfaces and complex gaming applications; the power efficiency of the
Pascal GPU enables this performance on devices with power-limited environments.
Each SM is partitioned into four separate processing blocks (referred to as SMPs), each SMP contains its own instruction
buffer, scheduler and 32 CUDA cores. Inside each SMP, CUDA cores perform pixel/vertex/geometry shading and
physics/compute calculations. Texture units perform texture filtering and load/store units fetch and save data to memory.
Special Function Units (SFUs) handle transcendental and graphics interpolation instructions. Finally, the PolyMorph Engine
handles vertex fetch, tessellation, viewport transform, attribute setup, and stream output.
Features:


End-to-end lossless compression



Tile Caching



OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.2, and Vulkan 1.0
NOTE:

Product is based on a published Khronos Specification and is expected to pass the Khronos Conformance
Process. Current conformance status can be found at www.khronos.org/conformance.



Adaptive Scalable Texture Compression (ATSC) LDR profile supported



DirectX 12 compliant



CUDA support



Iterated blend, ROP OpenGL-ES blend modes



2D BLIT from 3D class avoids channel switch



2D color compression



Constant color render SM bypass



2x, 4x, 8x MSAA with color and Z compression



Non-power-of-2 and 3D textures, FP16 texture filtering
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FP16 shader support



Geometry and Vertex attribute Instancing



Parallel pixel processing



Early-z reject: Fast rejection of occluded pixels acts as multiplier on pixel shader and texture performance while saving
power and bandwidth



Video protection region



Power saving: Multiple levels of clock gating for linear scaling of power

2.2 CPU Complex
The CPU complex is comprised of two CPU clusters (6 processor cores total) in a coherent multi-processor configuration –
MCPU cluster: Denver 2 (Dual-Core) Processor; BCPU cluster: ARM Cortex-A57 MPCore (Quad-Core) Processor. Both the
Denver 2 and Cortex-A57 CPU clusters support ARMv8 executing both 64-bit Aarch64 code and 32-bit Aarch32 code,
including legacy ARMv7 applications.
The two CPU clusters are connected by a high-performance coherent interconnect fabric designed by NVIDIA; this enables
simultaneous operation of both CPU clusters (all 6 cores if required) for a true heterogeneous multi-processing (HMP)
environment. The coherency mechanism allows tasks to be freely migrated, according to their performance needs, between
the CPU cores with no overhead for manual cache flushing. The Denver 2 processor delivers significantly higher single-thread
performance; achieved with dynamic code optimizations from NVIDIA that result in considerably more out-of-order operations
and associated outstanding memory reads. The Cortex-A57 is better suited for multi-threaded applications and lighter loads.
Both CPU clusters interface to the MSelect FIFO via an AXI interface to decouple I/O traffic. MSelect allows an AXI master
device to send traffic to the peripheral buses based on transaction address. The AXI/Xbar bridge enables early response on
write transfers and full hardware hazard resolution to permit the maximum transaction throughput to MMIO.

2.2.1 NVIDIA Denver 2 (Dual-Core) Processor
Both cores in the Denver 2 processor are identical implementations of the ARMv8 architecture with NVIDIA optimizations.
Each core includes 128KB Instruction (I-cache) and 64KB Data (D-cache) Level 1 caches. A 2MB L2 cache is shared by both
cores. Denver 2 processor features include:


Full implementation of the ARMv8 architecture



NVIDIA Dynamic Code Optimization



7-wide Superscalar architecture



Dynamic branch prediction with a Branch Target Buffer and Global History Buffer RAMs, a return stack buffer, and an
indirect predictor.



128-entry 4-way-associative L1 instruction TLB with native support for 4KB page sizes.



256-entry 8-way-associative L1 data TLB with native support for 4KB, and 64KB pages sizes.



2048-entry 8-way set-associative accelerator TLB cache in each processor



128KB 4-way-associative parity protected L1 instruction cache



64KB 4-way-associative parity protected L1 data cache



2MB 16-way-associative ECC protected L2 cache shared by both Denver cores



Embedded Trace Microcell (ETM) based on the ETMv4 architecture



Performance Monitor Unit (PMU) based on the PMUv3 architecture



Cross Trigger Interface (CTI) for multiprocessor debugging
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Cryptographic Engine for crypto function support



Interface to an external Generic Interrupt Controller (vGIC-400)



Support for power management with multiple power domains

2.2.2 ARM Cortex-A57 MPCore (Quad-Core) Processor
All four cores in the ARM Cortex-A57 are identical implementations of the ARMv8 architecture. Each core includes 48KB
Instruction (I-cache) and 32KB Data (D-cache) Level 1 caches. A 2MB L2 cache is shared by all cores. Cortex-A57 processor
features include:


Full implementation of the ARMv8 architecture



Superscalar, variable-length, out-of-order pipeline



Dynamic branch prediction with Branch Target Buffer (BTB) and Global History Buffer RAMs, a return stack, and an
indirect predictor



48-entry fully-associative L1 instruction TLB with native support for 4KB, 64KB, and 1MB page sizes.



32-entry fully-associative L1 data TLB with native support for 4KB, 64KB and 1MB pages sizes.



4-way set-associative unified 1024-entry Level 2 (L2) TLB in each processor



Fixed 48KB parity protected L1 instruction cache and 32KB ECC protected L1 data cache



A 2MB ECC protected L2 cache shared by all the Cortex-A57 cores



Embedded Trace Microcell (ETM) based on the ETMv4 architecture



Performance Monitor Unit (PMU) based on the PMUv3 architecture



Cross Trigger Interface (CTI) for multiprocessor debugging



Cryptographic Engine for crypto function support



Interface to an external Generic Interrupt Controller (vGIC-400)



Support for power management with multiple power domains



Cortex-A57 Revision r1p3

2.3 Memory Controller
The Memory Controller (MC) maximizes memory utilization while providing minimum latency access for critical CPU requests.
An arbiter is used to prioritize requests, optimizing memory access efficiency and utilization and minimizing system power
consumption. The MC provides access to main memory for all internal devices. It provides an abstract view of memory to its
clients via standardized interfaces, allowing the clients to ignore details of the memory hierarchy. It optimizes access to shared
memory resources, balancing latency and efficiency to provide best system performance, based on programmable
parameters. Structurally, the memory subsystem (MSS) consists of four major components:


MSS backbone: routes requests from clients to the MC Hub and responses from MC Hub to the clients.



MC Hub: receives client requests, performs SMMU translation, performs various security checks, and sends requests
to the four MC Channels.



MC Channels: row sorter/arbiter and DRAM controller.



DRAMIO: channel-to-pad fabric, DRAM I/O pads, and PLLs.

Features:


128-bit memory interface supporting: LPDDR4 up to 3732 MT/s; delivering up to 59.7GB/s peak bandwidth,
implemented as four 32-bit channels with x16 sub-partitions



Integrated ARM SMMU v2 (SMMU-500) IP with two stage translation to support virtualization



Enhanced arbiter design for higher memory efficiency
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Support for encryption of traffic to/from DRAM to comply with SCSA security requirements



40-bit virtual addressing



Generalized security apertures



Variable transaction sizes based on the requests from the clients (e.g., one 64-byte transaction with variable
dimensions, two 32-byte transactions with variable dimensions, etc.)



Encryption
-

Uses AES-XTS with 128-bit key

-

Encrypts carveout regions (Microcode, TrustZone , GSC, VPR)

®



Dual CKE signals for dynamic power down per device



Support for two DRAM ranks of unequal device densities



Dynamic Entry/Exit from Self -Refresh and Power Down states

The MC is able to sustain high utilization over a very diverse mix of requests. For example, the MC is prioritized for bandwidth
(BW) over latency for all multimedia blocks (the multimedia blocks have been architected to prefetch and pipeline their
operations to increase latency tolerance); this enables the MC to optimize performance by coalescing, reordering, and
grouping requests to minimize memory power. DRAM also has modes for saving power when it is either not being used, or
during periods of specific types of use.

2.4 Image Signal Processor (ISP)
The ISP takes data from the VI or CSI block in raw Bayer format and processes it to YUV output. Advanced image processing
is used to convert input to YUV data, and remove artifacts introduced by high-megapixel CMOS sensors, camera lens and
color-space conversion.
Features:


CSI Virtual Channel (VC) supports four VCs per CSI x4 brick



SMMU ID support for guest OS virtualization



Local Tone Map



Bayer Histogram statistics for auto-exposure



Bayer average map for auto white balance and auto-exposure



Sharpness map for auto focus

1

2.5 Display Controller
The display controller complex contains two Serial Output Resources (SOR) which collects pixels from the output of a display
pipeline, format/encode them to desired format and then streams to various output devices. The SOR consists of several
individual resources which can be used to interface with different display devices such as HDMI or DP. A SOR can drive only a
single device at any given time. In addition to SORs, two MIPI-DSI interfaces are available, which support up to 2 x 4-lane
modes.

1

Under consideration for future software release.
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Features:


1/2/4 lane DP (DP 1.2a) and eDP (eDP 1.4)



HDMI 2.0a/b



-

Support 8/12 bpc RGB and YUV444

-

Support 8/10/12 bpc YUV422

Up to 36bpp* pixel depth on HDMI and DP; up to 24bpp* on DSI and eDP.
NOTE:

* (Resolution + Refresh Rate + Pixel Depth + Format) must be within specification limits to achieve support for
desired pixel depth.



ASSR scrambling for eDP panels



On HDMI, multichannel audio from HDA controller, up to 8 channels 192 kHz 24-bit.



2x4 or 4x2 DSI



Support frame-packed 3D stereo mode (not frame-sequential mode like dGPU)



Support generic info-frame transmission



Support HDMI Vendor Specific Info-frame (VSI) packet transmission



Supported eDP 1.4 features:
-

Additional link rates (2.16, 2.43, 3.24, 4.32 Gbps)

-

Enhanced framing

-

Power sequencing

-

Reduced main voltage swing

2.6 High Definition (HD) Audio/Video Subsystem
The HD Audio-Video Subsystem uses a collection of functional blocks to off-load audio and video processing activities from
the CPU subsystem, resulting in fast, fully concurrent, highly efficient operation.
This Subsystem is comprised of the following:


Multi-Standard Video Decoder



Multi-Standard Video Encoder



JPG Processing Block



Video Image Compositor (VIC)



Audio Processing Engine (APE)

2.6.1 Multi-Standard Video Decoder
The video decoder accelerates video decode, supporting low resolution mobile content, Standard Definition (SD), High
Definition (HD) and UltraHD (2160p, or “4k” video) profiles. The video decoder is designed to be extremely power efficient
without sacrificing performance.
The video decoder communicates with the memory controller through the video DMA which supports a variety of memory
format output options. For low power operations, the video decoder can operate at the lowest possible frequency while
maintaining real-time decoding using dynamic frequency scaling techniques.


Control and assist hardware audio decoding blocks



Control and synchronize the video decode processor (NVDEC)
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The following video standards are supported:


H.265: Main10, Main, Main444



WEBM VP9 and VP8



H.264: Baseline, Main, High, Stereo SEI (half-res)



VC-1: Advanced



MPEG-4: Simple



H.263: Profile 0



DiVX: 4 / 5 / 6



XviD Home Theater



MPEG-2: MP
NOTE:

A/V codec, post-processing and containers support are subject to software support: refer to NVIDIA software
documentation for current support.

2.6.2 Multi-Standard Video Encoder
The multi-standard video encoder enables full hardware acceleration of various encoding standards. It performs high quality
video encoding operations for mobile applications such as video recording and video conferencing. The encode processor is
designed to be extremely power efficient without sacrificing performance.
The following video standards are supported:


H.265 Main Profile: I-frames and P-frames (No B-frames)



H.264 Baseline/Main/High Profiles: IDR/I/P/B-frame support



MVC



WEBM: VP8,VP9



MPEG4 (ME only)



MPEG2 (ME only)



VC1 (ME only): No B frame, no interlaced
NOTE:

A/V codec, post-processing and containers support are subject to software support: refer to NVIDIA software
documentation for current support.

Features:


Support for multi-stream simultaneous encoding, context switch at frame boundary



Scalable performance (resolution and frame rate) for multi-stream encoding



Recon Loop (DCT, Q, IDCT, IQ)



Intra prediction
-

Periodic intra-frame insertion (camcorder)

-

Intra mode decision using all sub modes



De-blocking



CBR and VBR Rate control



Entropy coding



Timestamp for Audio/Video Sync



Quantization post processing (QPP)
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Error resiliency
-

Bit based / MB based packetization for video telephony

-

Programmable Intra refresh

-

Context save restore



Video telephony: sequence for eliminating bit rate spikes



Input surface (90/180/270-degree) rotation and H/V flip



CABAC and CAVLC conforming to H.264 standard



MPEG-4 simple profile encoding tools



MPEG-4 Short video header mode



Motion estimation (ME) only mode



Flexible rate control (programmable control processor to do rate control in software)

2.6.3 JPEG Processing
The JPEG processing block is responsible for JPEG (de)compression calculations (based on JPEG still image standard),
image scaling, decoding (YUV420, YUV422H/V, YUV444, YUV400) and color space conversion (RGB to YUV).
Following are the input (encode) formats:


Pixel width: 8bpc



Subsample format: YUV420



Resolution up to 16 x 16K



Pixel pack format
-

Semi-planar for 420

Following are the output (decode) formats:


Pixel width 8bpc



Resolution up to 16K x 16K



Pixel pack format
-

Semi-planar for YUV420

-

YUY2 for 422H/422V

-

Planar for YUV444

2.6.4 Video Image Compositor (VIC)
The Video Image Compositor implements various 2D image and video operations in a power-efficient manner. It handles
various system UI scaling, blending and rotation operations, video post-processing functions needed during video playback,
and advanced de-noising functions used for camera capture.
Features of the Video Image Compositor are:


Color Decompression



High-quality De-interlacing



Inverse Teleciné



Temporal Noise Reduction



-

High quality video playback

-

Reduces camera sensor noise

Scaling
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Color Conversion



Memory Format Conversion



Blend/Composite



2D Bit BLIT operation



Rotation

2.6.5 Audio Processing Engine (APE)
The Audio Processing Engine (APE) is a self-contained unit with dedicated audio clocking that enables Ultra Low Power (ULP)
audio processing. Software based post processing effects enable the ability to implement custom audio algorithms.
Features:


96KB Audio RAM



Low latency voice processing



Audio Hub (AHUB)



-

4 x I2S Stereo/TDM I/O

-

S/PDIF

-

DMIC

-

DSPK

Multi-Channel IN/OUT
-

Digital Audio Mixer: 10-in/5-out
Up to 8 channels per stream
Simultaneous Multi-streams
Flexible stream routing

-

Multi-band Dynamic Range Compression (DRC)
Up to 3 bands
Customizable DRC curve with tunable knee points
Up to 192KHz, 32-bit sample, 8 channels

-

Parametric equalizer: up to 12 bands

-

Low latency sample rate conversion (SRC) and high quality asynchronous sample rate conversion (ASRC)

2.6.6 Tegra Security Controller (TSEC)
TSEC heavy-secure (HS) hardware is capable of authenticating its own code autonomously using its Secure Boot ROM and
signature verification keys. The on-chip secure memory enables tamper resistant secure storage and transaction verification.
TSEC implements a random number generator (RNG), and has a Falcon engine that supports AES-128b; no other
cryptographic primitives or key sizes are supported. Two independent instruction queues (capable of holding up to 16
instructions) are used to provide encryption support for DRM schemes, including protected content encryption/ decryption.
Two instances of the TSEC controller (i.e., TSECA and TSECB) balance the performance requirements of increasingly
demanding use cases.
Features:


TSECA – performs GSC blob signing for NVDEC



TSECA/B
-

Communicates with SE for any crypto acceleration, if required.
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-

Side channel counter-measures for AES.

-

Dedicated video protection region in memory





Programmable in the memory controller
Extends security controller i-cache and d-cache
Only accessible by the Security Controller
Minimum size requirements avoid security exposure

2.7 Security Engine
A dedicated platform security engine supports secure boot, incorporates a NIST SP800-90 complaint random number
generator (RNG) including built in ring oscillator based entropy source used to seed a deterministic random bit generator
(DRBG), and a protected memory aperture for video use cases.
Features:


Side channel attack prevention



Encryption of memory traffic



RSA PKC 2048-bit CMAC based boot support



Support for multiple security domains throughout the control plane and peripheral bridges



AES-128/192/256 encryption and decryption support



SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384 and SHA-512 support



RSA: 512, 768, 1024, 1536, 2048, 3072 and 4096-bit support



ECC: 160, 192, 224, 256, 384, 512 and 521-bit support

2.8 Thermal Monitoring and Management
Thermal sensors are used to constantly monitor the temperature on the chip and generate the appropriate signal or interrupt
based on the thermal event. Sensors are placed across the die to gauge the temperature of the whole chip. A thermal
throttling controller centralizes management of the multiple on-chip thermal sensors.
The thermal throttling controller (SOC_THERM) performs:


Thermal Sensor Management: handles access, capture and processing of data from the multiple thermal sensors.



Thermal Event Detection: provides multiple software configurable thermal thresholds per sensor. Thermal threshold
crossings can be configured to raise interrupts or trigger a hardware throttling response.



Over-Current Detection: externally signaled event detection; configurable over-current (OC) input pins can be used to
trigger throttle responses.



Throttle Management and Prioritization: for each of the events that can trigger a throttle response, provides
configuration of that throttling response; for example, a CPU temperature exceeding 95ºC could trigger a 50%
throttling of the GPU clock. This block also enables prioritizing the throttling responses in the event multiple thermal or
over-current events happen simultaneously.
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3.0 Power and System Management
The Jetson TX2 was designed with ease of system integration in mind. Power is provided by a single DC input, it is supplied to
the devices on board through a power management IC (PMIC) and dedicated voltage regulators; all internal module voltages
and IO voltages are generated from this input. An optional back up battery can be attached to maintain the on system RealTime Clock (RTC) when the main power is not present.
The Power Management Controller (PMC) interacts with an external Power Manager IC or PMU through side band signals. It
incorporates power management features that enable both high speed operation and very low-power standby states. The
PMC primarily controls voltage transitions for the Tegra processor as it transitions to/from different low power modes; it also
acts as a slave receiving dedicated power/clock request signals as well as wake events from various sources (e.g., SPI, I2C,
RTC) which can wake the Tegra processor from a deep sleep state. Tegra processors (with PMC support) are able to employ
aggressive power-gating capabilities on idle modules. The PMC integrates specific logic to maintain defined states and control
power domains (including signaling the external PMU to provide power) during sleep and deep sleep modes.
The PMC receives the primary chip reset event (from SYS_RESET_N) and generates various resets for: PMC, RTC and CAR.
From the PMC provided reset, the Clock and Reset (CAR) controller generates resets for most of the blocks in the chip. The
RTC module is maintained in the ‘always-on’ power domain, enabling support for both timer events and external triggers (e.g.,
key press or plugging in USB cable) when the system is in a low-power state.

3.1 Power Rails
VDD_IN must be supplied by the carrier board that the Jetson TX2 is designed to connect to. It must meet the required
electrical specifications detailed in the Electrical Characteristics section. An optional back up battery can be connected to this
input to maintain the Jetson TX2 RTC when VDD_IN is not present. When a backup cell is connected to the PMIC, the RTC
will retain its contents and also can be configured to charge the backup cell.
NOTE:

VDD_RTC is connected directly to the onboard PMIC. Backup cells must provide a voltage in the range 2.5V to
3.5V. These will be charged with a constant current (CC), constant voltage (CV) charger that can be configured
between 2.5V and 3.5V CV output and 50uA to 800uA CC. The following backup cells may be attached to this pin:

Super Capacitor (gold cap, double layer electrolytic)

Standard capacitors (tantalum)

Rechargeable Lithium Manganese cells

No additional IO voltage is required to be supplied to the module. All of the signals on the Jetson TX2 interfaces are
referenced to on-module voltage rails. See the Jetson TX2 OEM Product Design Guide for details of connecting to each of the
interfaces.
Table 26: Module Power Rails
Name

(V)

Description

VDD_IN

5.5 – 19.6

Main power – Supplies PMIC and external supplies

VDD_RTC

1.65 – 5.5

Real-Time-Clock (RTC). Optionally used to provide back-up power for RTC.

Table 26: Module Control Signals
Name

Type

Description

VIN_PWR_BAD#

I

Carrier board indication to the module that the VDD_VIN power is not valid. Carrier board
should de-assert this (drive high) when VDD_IN has reached its required voltage level and
is stable. This prevents the module from powering up until the VDD_IN power is stable.

CARRIER_PWR_ON

O

Used as part of the power up sequence. The Jetson TX2 asserts this signal when it is safe
for the carrier board to power up.
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Name

Type

Description

RESET_IN#

I/O

System Reset driven from PMIC to carrier board for devices requiring full system reset.
Also driven from carrier board to initiate full system reset (i.e. RESET button).

RESET_OUT#

I/O

Reset from PMIC (through diodes) to Tegra & eMMC reset pins. Driven from carrier board
to force reset of Tegra & eMMC (not PMIC).

POWER_BTN#

I

Power button input to the Jetson TX2 from the carrier board. Used to initiate a system
power-on.

SLEEP#

I

Sleep Request to the Jetson TX2 from the carrier board. A pull-up is present on the Jetson
TX2.

CARRIER_STBY#

O

The Jetson TX2 drives this signal low when it is in the standby power state.

CHARGER_PRSNT#

I

Charger present. Can optionally be used to support auto-power-on where the Jetson TX2
platform will power-on when the main power source is connected instead of waiting for a
power button press.

CHARGING#

I

Charger interrupt

BATT_OC

I/O

Battery over-current and thermal warning

WDT_TIME_OUT#

I

Watchdog timeout

FAN_PWM

O

Fan PWM

FAN_TACH

I

Fan tachometer

FORCE_RECOV#

I

Force recovery strap pin

NOTE:

Each Pulse Width Modulator (PWM) output supports a single independently programmable frequency divider and
pulse width generator; the generated pulse is an n/256 duty cycle PWM clock. PWM outputs can run up to a
maximum frequency of 102Mhz. PWM signals are useful for LCD contrast and brightness control, VCO-generated
clocks and other analog voltage references where high precision is not required. See the Parker Series SoC
Technical Reference Manual for PWM programming guidelines.

3.2 Power Sequencing
The Jetson TX2 and the product carrier board must be power sequenced properly to avoid potential damage to components
on either the module or the carrier board system. The Jetson TX2 is powered before the main Carrier Board circuits. The
CARRIER_PWR_ON signal is generated by the Jetson TX2 and passed to the Carrier Board to indicate that the Jetson TX2 is
powered up and that the power up sequence for the Carrier Board circuits can begin. The following sections provide an
overview of the power sequencing steps between the carrier board and Jetson TX2. Refer to the Jetson TX2 OEM Product
Design Guide for system level details on the application of power, power sequencing and monitoring.

3.2.1 Power Up
During power up, the carrier board must wait until the signal CARRIER_PWR_ON is asserted from the Jetson TX2 before
enabling its power. The Jetson TX2 will de-assert the RESET_OUT# signal to enable the complete system to boot.
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Figure 3 Power Up Sequence
1

2

3

4

5

6

7

8

VDD_IN
VIN_PWR_BAD#
POWER_BTN#

Module Power (main 1.8V rail most IF
pins are associated with)
CARRIER_PWR_ON

Carrier Board VDD_1V8
RESET_OUT#

3.2.2 Power Down
On receiving a Shutdown request the Jetson TX2 will assert the RESET_OUT# signal, allowing the carrier board to put any
components into a known state. The CARRIER_PWR_ON signal will then be de-asserted to indicate to the carrier board to
power down. The carrier board must disable its power at this point; the module will then disable its power and shut down. In
order to meet the Power Down requirements, discharge circuitry is required. Refer to the Jetson TX2 OEM Product Design
Guide for system level details on the application of power, power sequencing and monitoring.

Figure 4 Power Down Sequence
1

2

3

4

5

6

7

8

9

RESET_OUT#

CARRIER_PWR_ON
Carrier Board Power (1.8V used for
pins shared w/module)
Module Power (main 1.8V rail most IF
pins are associated with)
VIN_PWR_BAD#
VDD_IN

3.3 Power States
The Jetson TX2 operates in 3 main power modes: OFF, ON and SLEEP. The module transitions between these states are
based on various events from hardware or software. Figure 5 shows the transitions between these states.
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Figure 5 Power State Diagram

OFF
OFF
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EVENT
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3.3.1 ON State
The ON power state is entered from either OFF or SLEEP states. In this state the Jetson TX2 is fully functional and will
operate normally. An ON event has to occur for a transition between OFF and ON states. The only ON EVENT currently used
is a low to high transition on the POWER_BTN# pin. This must occur with VDD_IN connected to a power rail, and
VIN_PWR_BAD# is asserted (at a logic1). The VIN_PWR_BAD# control is the carrier board indication to the Jetson TX2 to
that the VDD_VIN power is not valid. The carrier board should de-assert this (drive high) when VDD_IN has reached its
required voltage level and is stable. This prevents the Jetson TX2 from powering up until the VDD_IN power is stable.
NOTE:

The Jetson TX2 does include a system input (i.e., CHARGER_PRSNT#) that could enable the module to power on
if asserted. For example, in the case of a system with a discharged battery state the Jetson TX2 may be required
to monitor or control the charging settings. For more information on available signals and broader system usage,
see the Jetson TX2 OEM Product Design Guide.

When in the ON power state, the Jetson TX2 includes various design features to minimize the power when possible. These
include such items as:


Advanced Power Management IC (PMIC)



On system Power Gating



Advanced on chip Clock Gating



Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)



Always on logic used to wake the system based on either a timer event or an external trigger (e.g., key press).



Low power DRAM (LPDDR4)

3.3.2 OFF State
The OFF state is the default state when the system is not powered. It can only be entered from the ON state, through an OFF
event. OFF Events are listed in the table below.
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Table 27 OFF State Events
Event

Details

Preconditions

Power Button (10 second Press)

Keeping POWER_BTN# low for 7 seconds
will power down the Jetson TX2

In ON State

SW Shutdown

SW will initiate

ON state, SW operational

Thermal Shutdown

If the internal temperature of Jetson TX2
reaches an unsafe temperature, the HW is
designed to initiate a shutdown

Any power state

Voltage Brown out

A voltage monitor circuit is implemented on
the Jetson TX2 to indicate if the main DC
input rail, VDD_IN, “droops” below an
acceptable level. If VDD_IN drops below 5V,
the HW is designed to initiate a shutdown.

Any power state

3.3.3 SLEEP State
The Sleep state can only be entered from the ON state. This state allows the Jetson TX2 to quickly resume to an operational
state without performing a full boot sequence. In this state, the Jetson TX2 operates in low power with enough circuitry
powered to allow the device to resume and re-enter the ON state. During this state the output signals from the Jetson TX2 are
maintained at their logic level prior to entering the state (i.e. they do not change to a 0V level).
The SLEEP state can only be entered directly by SW. For example, operating within an OS, with no operations active for a
certain time can trigger the OS to initiate a transition to the SLEEP state.
To Exit the SLEEP state a WAKE event must occur. WAKE events can occur from within the Jetson TX2 or from external
devices through various pins on the Jetson TX2 connector. A full list is given in the table below.
Table 28 SLEEP State Events
Event

Details

RTC WAKE up

Timers within the Jetson TX2 can be programmed, on SLEEP entry. When these expire
they will create a WAKE event to exit the SLEEP state.

Thermal Condition

If the Jetson TX2 internal temperature exceeds programmed hot and cold limits the system
will be forced to wake up, so it can report and take appropriate action (shut down for
example)

Low VDD_IN

If VDD_IN voltage drops below a minimum voltage threshold, then the system can be woken
up to initiate a graceful shutdown.

USB VBUS detection

If VBUS is applied to the system (USB cable attached) then the device can be configured to
Wake and enumerate

SD Card detect

The Card detect pin may be configured to enable the system to wake.

On module WLAN Wake

WLAN can be configured to Wake up the system.

On module Bluetooth Wake

Bluetooth events can also trigger a system Wake.

Module connector Interface WAKE signal

Programmable signals on the Jetson TX2 connector.

Table 29 Programmable Interface WAKE Events
Event (Reference Design Signal)

Jetson TX2 Pin Assigned

Wake #

PCIe Wake Request (PEX_WAKE#)

PEX_WAKE#

1

Bluetooth Wake AP (BT2_WAKE_AP – Secondary)

GPIO13_BT_WAKE_AP

8

Wi-Fi Wake AP (WIFI_WAKE_AP – Secondary)

GPIO10_WIFI_WAKE_AP

9

Thermal/Over-current Warning

RSVD (C8)

10

Audio Codec Interrupt (AUD_INT_L)

GPIO20_AUD_INT

12

DP 0 Hot Plug Detect (DP_AUX_CH0_HPD)

DP0_HPD

19
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Event (Reference Design Signal)

Jetson TX2 Pin Assigned

Wake #

HDMI Consumer Electronic Control (HDMI_CEC)

HDMI_CEC

20

DP 1 Hot Plug Detect (DP_AUX_CH0_HPD)

DP1_HPD

21

Camera Vertical Sync (CAM_VSYNC)

CAM_VSYNC

23

POWER_BTN#

POWER_BTN#

29

Motion Interrupt (MOTION_INT)

GPIO9_MOTION_INT

46

CAN 1 Error (CAN1_ERR)

CAN1_ERR

47

CAN Wake (CAN_WAKE)

CAN_WAKE

48

CAN 0 Error (CAN0_ERR)

CAN0_ERR

49

Touch Interrupt (TOUCH_INT)

GPIO6_TOUCH_INT

51

USB VBUS Detect (USB_VBUS_DET)

USB0_VBUS_DET

53

GPIO Expansion 0 Interrupt (GPIO_EXP0_INT)

GPIO_EXP0_INT

54

Modem Wake AP (MDM_WAKE_AP)

GPIO16_MDM_WAKE_AP

55

Battery Low (BATLOW#)

BATLOW#

56

GPIO Expansion 1 Interrupt (GPIO_EXP1_INT)

GPIO_EXP1_INT

58

USB Vbus Enable 0 (USB_VBUS_EN0)

USB_VBUS_EN0

61

USB Vbus Enable 1 (USB_VBUS_EN1)

USB_VBUS_EN1

62

Ambient Light Proximity Interrupt (ALS_PROX_INT)

GPIO8_ALS_PROX_INT

63

Modem Coldboot (MDM_COLDBOOT)

GPIO18_MDM_COLDBOOT

64

Force Recovery (FORCE_RECOV#)

FORCE_RECOV#

67

Sleep (SLEEP_L)

SLEEP#

68

3.4 Clocks
The Jetson TX2 requires no external clocks for operation, all system clocks are generated within the module; this includes a
low power 32.768kHz system clock. An on-module 38.4MHz oscillator is used as the reference clock for most PLLs in the
system. See the Jetson TX2 OEM Product Design Guide for connection examples and the Parker Series SoC Technical
Reference Manual for a complete description of clock controls and programing guidelines.

3.5 WLAN Power States
The integrated dual band WLAN supports both STA Mode and P2P Powersave States.

3.5.1 STA Mode


PM0: No power save, always on.



PM1: Legacy 802.11 powersave. STA must indicate to the AP that it is entering into powersave by setting the PM bit in
a data packet. Upon acknowledgement from the AP it can go into powersave. STA must wake up periodically (at
period=DTIM) to check AID in the TIM map. If AID is set, STA will use a PS-Poll packet to fetch buffered packets (one
PS-Poll per buffered packet). This is an inefficient mechanism as the traffic will tend to be bursty.



PM2: Vendor implementation. In PM2 mode, whenever there is a traffic (either Tx or Rx), the DUT will come out of
powersave and remain there until packet exchanges have ceased for a minimum idle period (typically 200ms). When
there is traffic, PM2 will operate nearly as well as PM0 mode, with almost no PS related latency. When there is no
traffic, PM2 will be similar to PM1 powersave.

3.5.2 P2P Group-owner Powersave States


Opportunistic Power Save (OPS): OPS allows the P2P Group Owner to save power when all associated clients are in
a sleep state. P2P Power Management protocol defines an availability period “CTWindow” (Client Traffic Window),
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during which a P2P Group Owner is present. P2P Clients are allowed to transmit during CTWindow period. If at the
end of the CTWindow all associated P2P Clients are in a sleep state, the P2P Group Owner is permitted to sleep until
the next Beacon time. However, if any P2P Client remains in active mode at the end of the CTWindow the P2P Group
Owner must remain awake until the next Beacon time.
To change OPS mode:



-

Use the wpa_cli utility to issue the command “p2p_set ctwindow <value>”

-

Where ‘value’ is CTwindow in ms

-

Use the wpa_cli utility to issue the command “p2p_set opps <value>”

-

Where ‘value’ 1/0 enables/disables OPS respectively (this must be issued every time the CTwindow is changed
in order to be reflected in the firmware)

Notice-of-Absence (NoA): NoA is similar to the Opportunistic Power Save protocol. For NoA, GO deﬁnes absence
periods with a signaling element included in Beacon frames and probe responses.
To configure NoA:
-

Use the wpa_cli utility to issue the command “p2p_set noa <count, start, duration>”

-

Where duration is the length of each absence period, start time is the start time of the first absence period (after
the current beacon frame), and count is the number of absence periods to schedule during the current NoA.

3.6 Bluetooth Power States
The integrated a Bluetooth (BT) controller includes the following power states:


Active: this is the default state. No power savings.



LP: this is the power saving state. The BT chip will go into low power mode, and will wake on traffic.

To change the mode: Assert/deassert the ext_wake GPIO to put the chip in Active or LP mode.
The BT controller also includes a wake-on-BT function. When it receives data, the chip will assert Host_wake GPIO. The
module, depending on its state, can treat it as a wake interrupt or info GPIO.
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4.0 Interface and Signal Descriptions
This section describes device signals. Additional alternate use signals are listed in the pinmux spreadsheet supporting this
module. Signals are arranged in functional groups according to their associated interface.

4.1 Storage Controllers and Interfaces
4.1.1 SD/eMMC Controller
Standard

Notes

SD Specifications, Part A2, SD Host Controller
Standard Specification, Version 4.1
SD Specifications, Part 1, Physical Layer
Specification, Version 4.2
SD Specification, Part 1, eSD (Embedded SD)
Addendum, Version 2.10
SD Specifications, Part E1, SDIO Specification
Version, 4.1

Support for SD 4.0 Specification without UHS-II

JEDEC Standard, Embedded Multimedia Card
(e•MMC) Electrical Standard 5.1

JESD84-B51

The SecureDigital (SD)/Embedded MultiMediaCard (eMMC) controller is capable of interfacing to an external SD card or SDIO
device, and provides the interface for the on-module eMMC and WLAN. It has a direct memory controller interface and is
capable of initiating data transfers between system memory and an external card or device. It also has an APB slave interface
to access its configuration registers. To access the on-chip System RAM for MicroBoot, the SD/MMC controller relies on the
path to System RAM in the memory controller.
Features:


8-bit data interface to on-module eMMC, 4-bit data interface to on-module WLAN



4-bit data interface for SD cards



Supports card interrupts for SD cards (1/4/8 bit SD modes) and SDIO devices



Supports read wait control and suspend/resume operation for SD cards



Supports FIFO overrun and underrun condition by stopping SD clock



Supports addressing larger capacity SD 3.0 or SD-XC cards up to 2 TB.

The Jetson TX2 brings out a single instance of this controller to the board-to-board connector: the SDCARD interface is
intended for supporting an SD Card socket or compatible SDIO device. The SD/SDIO controllers support Default and High
Speed modes as well as the High and Low voltage ranges.
NOTE: To avoid potential CRC error in SDR50 mode set UHS_MODEL_SEL to SDR104 in SDMMC controller even
though card is in SDR50 mode.

Table 30 SD/MMC Controller I/O Capabilities
Controller

Bus Width

Supported
Voltages (V)

I/O bus
clock (MHz)

Maximum
Bandwidth
(MBps)

Notes

SDCARD

4

3.3/1.8

208

104

SD (Primary SD Card). Alternate use SDIO
interface.
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Table 31 SD/SDIO Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

SDCARD_CLK

O

SDIO/SD Card Clock: Connect to CLK pin of device or socket

SDCARD_CMD

I/O

SDIO/SDMMC Command: Connect to CMD pin of device/socket

SDCARD_D[3:0]

I/O

SDIO/SDMMC Data: Connect to Data pins of device or socket

SDCARD_CD#

I

SDIO Card Detect: Connect to CD/C_DETECT pin on socket if required.

SDCARD_WP

I

SDIO Write Protect: Connect to WP/WR_PROTECT pin on socket if required.

SDIO_RST#

O

SDIO Reset: Connect to reset line on SDIO peripheral/connector.

SDCARD_PWR_EN

O

SDIO Supply/Load Switch Enable: Connect to enable of supply/load switch supplying VDD
on SD Card socket.

4.1.2 Serial ATA (SATA) Controller
Standard

Notes

Serial ATA Revision 3.1

Including all errata, ENC, and TP, except DHU (direct head unload)

Serial ATA Advanced Host Controller Interface
(AHCI) Specification, Rev 1.3.1

NOTE: See the Jetson TX2 OEM Product Design Guide for supported USB 3.0/PCIe/SATA configurations and
connection examples.

The SATA controller enables a control path from the module to an external SATA device. A SSD / HDD / ODD drive can be
connected. Controller can support the maximum throughput of a Gen 2 drive.
Features:


Sleep support
-

Partial and slumber link power management

-

Host initiated power management
NOTE: Device Initiated Power Management (DIPM) is not supported, device sleep cannot be enabled for drives that
support only DIPM



Port multiplier support
-



Command based switching (CBS)

Supported Cables and connectors
-

Standard internal connector

-

Internal micro connector

-

Internal slimline connector

-

mSATA connector

-

BGA SSD interface

-

Not supported: External connector (eSATA), USM, Internal LIF-SATA
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Table 32 SATA Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

SATA _RX+/–

I

Differential Transmit Data Pair: Connect to SATA+/– pins of SATA device/connector

SATA _TX+/–

O

Differential Receive Data Pair: Connect to SATA+/– pins of SATA device/connector

SATA_DEV_SLP

O

SATA Device Sleep: Connect through level shifter to matching pin on device or connector

4.2 USB Interfaces
Standard

Notes

Universal Serial Bus Specification Revision 3.0

Refer to specification for related interface timing details.

Universal Serial Bus Specification Revision 2.0

USB Battery Charging Specification, version 1.2; including Data Contact Detect protocol
Modes: Host and Device
Speeds: Low, Full, and High
Refer to specification for related interface timing details.

Enhanced Host Controller Interface Specification
for Universal Serial Bus revision 1.0

Refer to specification for related interface timing details.

NOTE: See the Jetson TX2 OEM Product Design Guide for supported USB 3.0/PCIe/SATA configurations and
connection examples.

The Jetson TX2 integrates one xHCI host controller supporting (up to) three USB 2.0 ports and three USB 3.0 ports; of these
six ports, one can be USB 3.0 OTG or USB 2.0 OTG while the rest are host mode only ports.
Features:


Detect wake events



VBUS and ID pin assertion/detection status via dedicated sideband signals



Battery Charging



-

Supports standard and charging downstream port identification control when programmed as host/downstream
ports

-

Supports charging port detection reporting as when programmed device/upstream ports

On-the-Go (OTG)
-

SuperSpeed and HighSpeed/FullSpeed device only – LowSpeed not supported

-

Supports OTG SuperSpeed role swap protocol (RSP) and HighSpeed host negotiation protocol (HNP)

-

Supports Session request protocol (SRP)

-

Does not support attach detection protocol (ADP)

4.2.1 USB 2.0
USB 2.0 ports operate in USB 2.0 High Speed mode (up to 480Mb/s) when connecting directly to a USB 2.0 peripheral and
USB 1.1 Full and Low Speed modes (up to 12Mb/s) when connecting directly to a USB 1.1 peripheral. Supports software
initiated link power management.
Table 33 USB 2.0 Signals
Signal

Type

Description

USB[2:0]_D+/–

I/O

Differential USB Data

USB[1:0]_EN_OC#

I/O

USB enable and over-current indication
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Signal

Type

Description

USB0_OTG_ID

I

USB identification

USB0_VBUS_DET

I

VBus Detect

4.2.2 USB 3.0
USB 3.0 ports only operate in USB 3.0 Super Speed mode (up to 5Gb/s). Supports hardware and software initiated link power
management.
Table 34 USB 3.0 Signals
Signal

Type

Description

USB_SS0_RX+/–
PEX_RFU_RX+/USB_SS1_RX+/–

(USB 3.0 port #0)
(USB 3.0 port #1)
(USB 3.0 port #2)

I

USB 3.0 Differential Receive Data Pairs: Connect to USB 3.0 connectors, Hubs or
other devices on the PCB.

USB_SS0_TX+/–
PEX_RFU_TX+/USB_SS1_TX+/–

(USB 3.0 port #0)
(USB 3.0 port #1)
(USB 3.0 port #2)

O

USB 3.0 Differential Transmit Data Pairs: Connect to USB 3.0 connectors, Hubs or
other devices on the PCB.

4.3 PCI Express (PCIe) Interface
Standard

Notes

PCI Express Base Specification Revision 2.0

The Jetson TX2 meets the timing requirements for the Gen2 (5.0 GT/s) data rates.
Refer to specification for complete interface timing details.
Although NVIDIA validates that the module design complies with the PCIe specification,
PCIe software support may be limited.

NOTE: See the Jetson TX2 OEM Product Design Guide for supported USB 3.0/PCIe/SATA configurations and

connection examples.
The Jetson TX2 module does not support PCIe devices that cannot return all bytes corresponding to the byte
enables asserted on the bus per Section 2.2.5 of the PCIe base specification - for byte enables, a value of 1b
indicates that the corresponding byte of data must be read at the completer; if such non-conforming devices are
used, software should limit its accesses to DWORD-aligned addresses only.
®

The Jetson TX2 integrates a x5 lane PCIe bridge to enable a control path from the module to external PCIe devices with
support for up to three PCIe root port controllers. All three controllers support upstream and downstream AXI interfaces that
serve as the control path from the Jetson TX2 to the external PCIe device
Features:


Controller configurations and Link Speed
-

One x4 Root Port Controller






-

Two x1 Root Port Controllers



-

Supports x4, x2, and x1 configurations with conventional PCIe interface
Supports lane reversal for x4 and lane flipping for x2 and x1
Supports polarity inversion
Supports Gen1 and Gen2 link speed
Supports dynamic link speed and lane width change

Supports polarity inversion
Supports Gen1 and Gen2 link speed for conventional PCIe

Possible controller configurations




x4 + x1
x2 + x1 + x1
x1 + x1 + x1
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Dedicated PEX_RST#, PEX_CLK and PEX_CLKREQ# signals for each PCIe controller



One PEX_WAKE# signal



PCIe Transactions
-

Supports 128-byte maximum payload size

-

Supports 64-bit address

-

Supports completion timeout with configurable timeout range

-

Does not support TLP prefixes or ECRC

-

Message Signaled Interrupts

-

Transaction ordering and coherency





Supports PCIE transaction ordering rules
Supports relaxed ordering
Supports No Snoop bit forwarding for upstream/DMA requests
Does not support ID-based ordering

Table 35 PCIe Signal Descriptions
Signal

Type

PEX_WAKE#

Description

I

PCI Express Wake
This signal is used as the PCI Express defined WAKE# signal. When asserted by a PCI
Express device, it is a request that system power be restored. No interrupt or other
consequences result from the assertion of this signal.

O

Differential Reference Clocks. PEX0_REFCLK is associated with PCIe Controller #0.

PCIe Controller #0
PEX0_REFCLK+/–
PEX_RFU_RX+/–
PEX2_RX+/–
USB_SS1_RX+/–
PEX0_RX+/–

(Lane 3)
(Lane 2)
(Lane 1)
(Lane 0)

I

Differential Receive Data Lanes, associated with PCIe Controller #0.

PEX_RFU_TX+/–
PEX2_TX+/–
USB_SS1_TX+/–
PEX0_TX+/–

(Lane 3)
(Lane 2)
(Lane 1)
(Lane 0)

O

Differential Transmit Data Lanes, associated with PCIe Controller #0.

PEX0_CLKREQ#

I/O

PCI Express Reference Clock Request
This signal is used by a PCI Express device to indicate it needs the PEX0_REFCLK+ and
PEX0_REFCLK- to actively drive reference clock. PEX0_CLKREQ# is associated with PCIe
Controller #0.

PEX0_RST#

O

PCI Express Reset
This signal provides a reset signal to all the PCI Express links. It must be asserted 100 ms
after the power to the PCI Express slots has stabilized. PEX0_RST# is associated with PCIe
Controller #0.

O

Differential Reference Clocks. PEX2_REFCLK is associated with PCIe Controller #1.

PCIe Controller #1
PEX2_REFCLK+/–
PEX2_RX+/–

(Lane 0)

I

Differential Receive Data Lane, associated with PCIe Controller #1.

PEX2_TX+/–

(Lane 0)

O

Differential Transmit Data Lane, associated with PCIe Controller #1.

PEX2_CLKREQ#

I/O

PCI Express Reference Clock Request
This signal is used by a PCI Express device to indicate it needs the PEX2_REFCLK+ and
PEX2_REFCLK- to actively drive reference clock. PEX2_CLKREQ# is associated with PCIe
Controller #1.

PEX2_RST#

O

PCI Express Reset
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Signal

Type

Description
This signal provides a reset signal to all the PCI Express links. It must be asserted 100 ms
after the power to the PCI Express slots has stabilized. PEX1_RST# is associated with PCIe
Controller #1.

PCIe Controller #2
PEX1_REFCLK+/–

O

Differential Reference Clocks. PEX1_REFCLK is associated with PCIe Controller #2.

PEX1_RX+/–

(Lane 0)

I

Differential Receive Data Lanes, associated with PCIe Controller #2.

PEX1_TX+/–

(Lane 0)

O

Differential Transmit Data Lanes, associated with PCIe Controller #2.

I/O

PCI Express Reference Clock Request
This signal is used by a PCI Express device to indicate it needs the PEX1_REFCLK+ and
PEX1_REFCLK- to actively drive reference clock. PEX1_CLKREQ# is associated with PCIe
Controller #2.

O

PCI Express Reset
This signal provides a reset signal to all the PCI Express links. It must be asserted 100 ms
after the power to the PCI Express slots has stabilized. PEX1_RST# is associated with PCIe
Controller #2.

PEX1_CLKREQ#

PEX1_RST#

4.4 Display Interfaces
The Jetson TX2 Display Controller Complex integrates two MIPI-DSI interfaces and two Serial Output Resources (SOR)
supporting HDMI, DP or eDP output.

4.4.1 MIPI Display Serial Interface (DSI)
Standard

Notes

MIPI D-PHY 1.2
MIPI DSI 1.0.1

Mandatory features

The MIPI Display Serial Interface (DSI) provides the means of transferring pixel data from the display controller internal to the
Jetson TX2, to an external third-party LCD module. The Jetson TX2 supports eight total MIPI DSI data lanes. Each data lane
has a peak bandwidth up to 2.5Gbps. To support large resolution panels, the Jetson TX2 provides a mechanism to drive a
single video source over multiple DSI links in a Dual DSI mode.
The following configurations are supported:


Single Display (Dual DSI Mode): DSI-A (1x4) + DSI-C (1x4)



Two Displays: DSI-A (1x4) to one display, DSI-C (1x4) to a second display

Features:


PHY Layer
-

Start / End of Transmission. Other out-of-band signaling

-

Per DSI interface: 1 Clock Lane; up to 4 Data Lanes

-

Supports dual link operation in 2x4 configurations for asymmetrical/symmetrical split in both left-right side or oddeven group split schemes.

-

Maximum HS transmit rate 1.5Gbps

-

Maximum 10MHz LP receive rate



Lane Management Layer with Distributor



Protocol Layer with Packet Constructor



Command Mode (One-shot) with Host and/or display controller as master
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Clocks
-

Bit Clock : Serial data stream bit-rate clock

-

Byte Clock : Lane Management Layer Byte-rate clock

-

Application Clock: Protocol Layer Byte-rate clock.

Error Detection / Correction
-

ECC generation for packet Headers

-

Checksum generation for Long Packets



Error recovery



High Speed Transmit timer



Low Power Receive timer



Turnaround Acknowledge Timeout

Table 36 MIPI DSI Signal Descriptions
Name

Type

Description

DSI[3:0]_CK+/–

O

DSI Differential Clocks: Connect to CLKn & CLKp pins of receiver

DSI[3:0]_D[1:0]+/–

O

DSI Differential Data Lanes: Connect to Dn & Dp pins of DSI display

LCD_TE

I

LCD Tearing Effect: Connect to LCD Tearing Effect pin if supported

LCD_BKLT_EN

O

LCD Backlight Enable: Connect to LCD backlight solution enable if supported

LCD[1:0]_BKLT_PWM

O

LCD Backlight Pulse Width Modulation: Connect to LCD backlight solution PWM input if
supported

LCD_VDD_EN

O

LCD Power Enable: .Connect as necessary to enable appropriate Display power supply(ies)

NOTE:

Each Pulse Width Modulator (PWM) output supports a single independently programmable frequency divider and
pulse width generator; the generated pulse is an n/256 duty cycle PWM clock. PWM outputs can run up to a
maximum frequency of 102Mhz. PWM signals are useful for LCD contrast and brightness control, VCO-generated
clocks and other analog voltage references where high precision is not required. See the Parker Series SoC
Technical Reference Manual for PWM programming guidelines.

4.4.2 High-Definition Multimedia Interface (HDMI) and DisplayPort (DP) Interfaces
Standard

Notes

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Specification, version 2.0a/b

> 340MHz pixel clock
Scrambling support
Clock/4 support (1/40 bit-rate clock)

VESA DisplayPort Standard Version 1.2a

A standard DP 1.2a or HDMI 2.0 interface is supported. These share the same set of interface pins, so either DisplayPort or
HDMI can be supported natively. Dual-Mode DisplayPort (DP++) can be supported, in which the DisplayPort connector
logically outputs TMDS signaling to a DP-to-HDMI dongle.
Features:


HDMI
-

HDMI 2.0 mode (3.4Gbps < data rate <= 6Gbps)

-

HDMI 1.4 mode (data rate<=3.4Gbps)

-

Multi-channel audio from HDA controller, up to 8 channels 192kHz 24-bit.

-

Vendor Specific Info-frame (VSI) packet transmission
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-

24-bit RGB and 24-bit YUV444 (HDMI) pixel formats

-

Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) functional up to 340MHz pixel clock rate

Table 37 HDMI Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

DP[1:0]_TX3+/-

O

HDMI Differential Clock.

DP[1:0]_TX[2:0]+/-

O

HDMI/DP Differential Data. See the Jetson TX2 OEM Product Design Guide for pin
mapping, connection examples and AC coupling requirements on carrier board.

DP[1:0]_HPD

I

Hot plug detection.

HDMI_CEC

I/O

Consumer Electronics Control (CEC) one-wire serial bus.
NVIDIA provides low level CEC APIs (read/write). These are not supported in earlier
Android releases. For additional CEC support, 3rd party libraries need to be made available.

DP[1:0]_AUX_CH+/-

I/O

HDMI DDC interface: Differential Clock and Data.

HDMI 5V Supply

P

HDMI 5V supply to connector:

Table 38 DP Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

DP[1:0]_TX[3:0]+/-

O

DP Differential Lanes.

DP[1:0]_HPD

I

Hot plug detection.

DP[1:0]_AUX_CH+/-

I/O

DP auxiliary channel.

HDMI_CEC

I/O

Consumer Electronics Control (CEC) one-wire serial bus.
NVIDIA provides low level CEC APIs (read/write). These are not supported in earlier
Android releases. For additional CEC support, 3rd party libraries need to be made available.

4.4.3 Embedded DisplayPort (eDP) Interface
Standard

Notes

VESA Embedded DisplayPort Standard Version
1.4

Supported eDP 1.4 features:

Additional link rates

Enhanced framing

Power sequencing

Reduced aux timing

Reduced main voltage swing

eDP is a mixed-signal interface consisting of 4 differential serial output lanes and 1 PLL. This PLL is used to generate a high
frequency bit-clock from an input pixel clock enabling the ability to handle 10-bit parallel data per lane at the pixel rate for the
desired mode. Embedded DisplayPort (eDP) modes (1.6GHz for RBR, 2.16GHz, 2.43GHz, 2.7GHz for HBR, 3.42GHz,
4.32GHz and 5.4GHz for HBR2).
NOTE:

eDP has been tested according to DP1.2b PHY CTS even though eDPv1.4 supports lower swing voltages and
additional intermediate bit rates. This means the following nominal voltage levels (400mV, 600mV, 800mV,
1200mV) and data rates (RBR, HBR, HBR2) are tested. This interface can be tuned to drive lower voltage swings
below 400mV and can be programmed to other intermediate bit rates as per the requirements of the panel and the
system designer.

The eDP block collects pixels from the output of the display pipeline, formats/encodes them to the eDP format, and then
streams them to various output devices. It drives local panels only (does not support an external DP port), includes a small test
pattern generator and CRC generator.
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Features:


eDP 1.4
-

1/2/4 lanes, single link

-

RBR/HBR/HBR2

-

18/24/36 bit color depth

-

Up to 540 MHz

-

Internal panel: 4096 x 2160 @ 60Hz (2D – portrait/landscape); 1920 x 1080 @ 60Hz (3D – portrait/landscape)

-

-0.5% down spread support



Stereo mode



Generic info-frame



Supports DP AUX and HPD



Single PHY to output eDP
-

4-lane eDP

-

Supports 5.4 GHz eDP

Table 39 eDP Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

DP[1:0]_TX[3:0]+
DP[1:0]_TX[3:0]–

Output

eDP Differential lanes

DP[1:0]_HPD

Input

eDP hot-plug detect

DP[1:0]_AUX_CH+
DP[1:0]_AUX_CH–

Bidirectional

eDP Auxiliary channel

4.5 Audio Controllers and Interfaces
4.5.1 Inter-IC Sound (I2S) Controller
The Inter-IC Sound (I2S) controller implements full-duplex, bidirectional and single direction point-to-point serial interfaces. It
can interface with I2S-compatible products, such as compact disc players, digital audio tape devices, digital sound processors,
modems, Bluetooth chips, etc. The Jetson TX2 supports four I2S audio outputs with I2S/PCM interfaces supporting clock rates
up to 49.152MHz.
Features:


Basic I2S modes supported (I2S, RJM, LJM and DSP) in both Master and Slave modes.



PCM mode with short (one-bit-clock wide) and long-fsync (two bit-clocks wide) in both master and slave modes.



Network (Telephony) mode with independent slot-selection for both Tx and Rx



TDM mode with flexibility in number of slots and slot(s) selection.



Capability to drive-out a High-z outside the prescribed slot for transmission



Flow control for the external input/output stream.
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Table 40 I2S Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

I2S[3:0]_LRCK

I/O

Frame Sync/Word Select. Supports I2S/PCM audio. Interface can be master or slave

I2S[3:0]_SCLK

I/O

Serial Clock/Bit Clock. Supports I2S/PCM audio. Interface can be master or slave

I2S[3:0]_SDIN

I

Data In. Supports I2S/PCM audio. Interface can be master or slave.

I2S[3:0]_SDOUT

I/O

Data Out. Supports I2S/PCM audio. Interface can be master or slave.

AUD_MCLK

O

Audio Codec Master Clock: Connect to clock pin of Audio Codec.

GPIO19_AUD_RST

O

Audio Reset: Connect to reset pin of Audio Codec.

GPIO20_AUD_INT

I

Audio Interrupt: Connect to interrupt pin of Audio Codec.

Table 41. TDM Timing Parameters (Master Mode)
Symbol

Parameter

Min

Typ

Max

Unit

FSCK

Frequency

24.576

Mhz

TCYL

I2Sx_SCLK cycle time

TFDLY

I2Sx_LRCK delay

0

4.5

ns

tDDLY

I2Sx_SDOUT delay

0

4.5

ns

tDSU

I2Sx_SDIN setup time

2

-

-

ns

tDH

I2Sx_SDIN hold time

2

-

-

ns

tRT

I2Sx_SCLK rise time

5% * TCYL

tFT

I2Sx_SCLK fall time

5% * TCYL

tCH

I2Sx_SCLK high time

45% * TCYL

tCL

I2Sx_SCLK low time

45% * TCYL

1/FSCK

Notes

ns

Table 42. TDM Timing Parameters (Slave Mode up to 24.576Mhz)
Symbol

Parameter

Min

Typ

Max

Unit

FSCK

Frequency

24.576

Mhz

TCYL

I2Sx_SCLK cycle time

tDDLY

I2Sx_SDOUT delay

0

tDSU

I2Sx_SDIN setup time

2

tDH

I2Sx_SDIN hold time

2

tFSU

I2Sx_LRCK setup

2

tFSH

I2Sx_LRCK hold

55% TCYL + 2

tRT

I2Sx_SCLK rise time

5% * TCYL

tFT

I2Sx_SCLK fall time

5% * TCYL

tCH

I2Sx_SCLK high time

45% * TCYL

tCL

I2Sx_SCLK low time

45% * TCYL

1/FSCK

Notes

ns

–

4.5

ns

–

ns
ns

45% * TCYL - 2

1.

Max tFSU requirement only applies while Fsync Launching on Clock Raising Edge

2.

Min tFSH (55% TCYL + 2) requirement only applies while Fsync Launching on Clock Raising Edge; in other use cases, Min t FSH is 2ns.
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Table 43. TDM Timing Parameters (Slave Mode up to 12.288Mhz)
Symbol

Parameter

Min

Typ

Max

Unit

FSCK

Frequency

12.288

Mhz

TCYL

I2Sx_SCLK cycle time

tDDLY

I2Sx_SDOUT delay

0

tDSU

I2Sx_SDIN setup time

2

tDH

I2Sx_SDIN hold time

2

tFSU

I2Sx_LRCK setup

2

tFSH

I2Sx_LRCK hold

65% TCYL + 2

tRT

I2Sx_SCLK rise time

15%* TCYL

tFT

I2Sx_SCLK fall time

15%* TCYL

tCH

I2Sx_SCLK high time

35% * TCYL

tCL

I2Sx_SCLK low time

35% * TCYL

1/Fsck

Notes

ns

–

4.5

ns

–

ns
ns

35% * TCYL - 2

1.

Max tFSU requirement only applies while Fsync Launching on Clock Raising Edge

2.

Min tFSH (35% TCYL + 2) requirement only applies while Fsync Launching on Clock Raising Edge; in other use cases, Min t FSH is 2ns.

ns

1

ns

2

4.5.2 Digital MIC Controller (DMIC)
The DMIC Controller is used to interface with PDM base input devices. The DMIC controller converts Pulse Density
Modulation (PDM) signals to Pulse Code Modulation (PCM) signals.
Features:


Sample rate support: 8 kHz - 48 kHz



Input PCM bit width: 16 - 24 bits



Oversampling Ratio: 64, 128, 256

Table 44 DMIC Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

AO_DMIC_IN_CLK

O

Digital MIC Input Clock

AO_DMIC_IN_DAT

I

Digital MIC Input Data

4.5.3 Digital Speaker Controller (DSPK)
The PDM transmit block converts multi-bit PCM audio input to oversampled 1-bit PDM output. The mono or stereo audio is
transmitted over a data/clock pair (I2S interface) to an external codec. The block consists of an interpolator followed by a delta
sigma modulator (DSM).


Sample rate support: 8 – 48 kHz



Input PCM bit-width: 16 – 24 bits



Oversampling Ratio: 64, 128, 256



Passband frequency response: <= 0.5 dB peak-to-peak in 10 Hz – 20 kHz range



THD+N: <= -80 dB @ -10 dBFS



Dynamic Range: >= 105 dB
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Table 45 DSPK Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

DSPK_OUT_CLK

O

Digital Speaker Output Clock

DSPK_OUT_DAT

O

Digital Speaker Ouput Data

4.5.4 Sony/Philips Digital Interconnect Format (S/PDIF)
This interface is primarily intended to carry audio data coded other than as linear PCM coded audio samples. Provisions are
also made to allow the interface to carry data related to computer software or signals coded using non-linear PCM. The format
specification for these applications is not part of this standard.
Features:


Fully implements the IEC-958 standard interface



Provides mono and stereo support for sampling frequencies 32 kHz, 44.1 kHz,48 kHz and up to 192 kHz



Supports the following data formats: 16-bit, 20-bit, 24-bit, Raw



Supports “autolock” mode to automatically detect the “spdifin” sample rate and lock onto the data stream.



Supports “override” mode to provide a manual control to sample the “spdifin” data stream.



Provides a loopback mode to route the “spdifout” back to “spdifin” for self-testing.

Table 46 SPDIF Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

SPDIF_IN

I

Data In

SPDIF_OUT

O

Data Out

4.6 Serial Peripheral Interface
The SPI controllers operate up to 65 Mbps in master mode and 45 Mbps in slave mode. It allows a duplex, synchronous, serial
communication between the controller and external peripheral devices. It consists of 4 signals, SS_N (Chip select), SCK
(clock), MOSI (Master data out and Slave data in) and MISO (Slave data out and master data in). The data is transferred on
MOSI or MISO based on the data transfer direction on every SCK edge. The receiver always receives the data on the other
edge of SCK.
Features:


Independent RX FIFO and TX FIFO.



Software controlled bit-length supports packet sizes of 1 to 32 bits.



Packed mode support for bit-length of 7 (8-bit packet size) and 15 (16-bit packet size).



SS_N can be selected to be controlled by software, or it can be generated automatically by the hardware on packet
boundaries.



Receive compare mode (controller listens for a specified pattern on the incoming data before receiving the data in the
FIFO).



Simultaneous receive and transmit supported
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Table 47 SPI Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

SPI2_CS[1:0]#
SPI1_CS0#
SPI0_CS0#

Bidirectional

Chip Select options for SPI[2:0]: Depending on pin multiplexing, there may be one or more
chip select options for each SPI interface. Multiple available chip selects can be used to
differentiate between two or more SPI slave devices

SPI[2:0]_MISO

Bidirectional

Master In / Slave Out.

SPI[2:0]_MOSI

Bidirectional

Master Out / Slave In.

SPI[2:0]_CLK

Bidirectional

Serial Clock: Clock phase and polarity are programmable.

Figure 6 SPI Master Timing Diagram

tCS
SPIx_CSx_N

tCSS

tCSH

SPIx_SCK

0

n

MSB IN

LSB IN

tCSS

tCSH

tSU
SPIx_MOSI

tHD
SPIx_MISO

Table 48 SPI Master Timing Parameters
Symbol

Parameter

Min

Typ

Max

Unit

Fsck

SPIx_SCK clock frequency

Psck

SPIx_SCK period

tCH

SPIx_SCK high time

50%Psck
-10%

50%Psck
+10%

ns

tCL

SPIx_SCK low time

50%Psck
-10%

50%Psck
+10%

ns

tCRT

SPIx_SCK rise time (slew rate)

0.1

V/ns

tCFT

SPIx_SCK fall time (slew rate)

0.1

V/ns

tSU

SPIx_MOSI setup to SPIx_SCK rising edge

2

ns

tHD

SPIx_MOSI hold from SPIx_SCK rising edge

3

ns

tCSS

SPIx_CSx_N setup time

2

ns

tCSH

SPIx_CSx_N hold time

3

ns

tCS

SPIx_CSx_N high time

10

ns

65
1/Fsck

MHz
ns

Note: Polarity of SCLK is programmable. Data can be driven or input relative to either the rising edge (shown above) or falling edge.
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Figure 7 SPI Slave Timing Diagram
tCSH
SPIx_CSx_N

tSCP

tCSU
SPIx_SCK

tCH

tCL

tCCS

1

0

n

tDSU
SPIx_MOSI

tDH

tDD

SPIx_MISO

Table 49 SPI Slave Timing Parameters
Symbol

Parameter

Min

tSCP

SPIx_SCK period

2*(tSDD+ tMSU1)

Typ

Max

Unit
ns

tMSU1

ns

tSCH

SPIx_SCK high time

tSDD +

tSCL

SPIx_SCK low time

tSDD + tMSU1

ns

tSCSU

SPIx_CSx_n setup time

1

tSCP

tSCSH

SPIx_CSx_n high time

1

tSCP

tSCCS

SPIx_SCK rising edge to SPIx_CSx_n rising edge

1

1

tSCP

tSDSU

SPIx_MOSI setup to SPIx_SCK rising edge

1

1

ns

tSDH

SPIx_MOSI hold from SPIx_SCK rising edge

2

11

ns

2

tSDD

SPIx_MISO delay from SPIx_SCLK falling edge (ALT1 )

3.5

16

ns

tSDD

SPIx_MISO delay from SPIx_SCLK falling edge (ALT22)

3

13

ns

4

17

ns

tSDD

2

SPIx_MISO delay from SPIx_SCLK falling edge (ALT3 )

1. tMSU is the setup time required by the external master
2. ALT1/2/3 refers to the position of the SPI pins in the Signal Pinout Multiplexing tables in Section 3.1, Signal List and Multiplexing Functions.
Note: Polarity of SCLK is programmable. Data can be driven or input relative to either the rising edge (shown above) or falling edge.

4.7 Inter-Chip Communication (I2C) Controller
Standard

Notes

NXP inter-IC-bus (I2C) specification; Rev 03 — June 2007

Does NOT support:

Multi-master operation

High-speed mode (up to 3.4Mbit/s)

10-bit slave address

This general purpose I2C controller allows system expansion for I2C-based devices, such as AM/FM radio, remote LCD
2
display, serial ADC/DAC, and serial EPROMs, as defined in the NXP inter-IC-bus (I C) specification. The I2C bus supports
serial device communications to multiple devices; the I2C controller handles clock source negotiation, speed negotiation for
standard and fast devices, 7-bit slave address support according to the I2C protocol and supports master and slave mode of
operation.
The I2C controller supports the following operating modes: Master – Standard-mode (up to 100Kbit/s), Fast-mode (up to 400
Kbit/s), Fast-mode plus (Fm+, up to 1Mbit/s); Slave – Standard-mode (up to 100Kbit/s), Fast-mode (up to 400 Kbit/s), Fastmode plus (Fm+, up to 1Mbit/s).
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Table 50 I2C Usage
Interface (Balls) name

Target Application

On-Module Termination

I2C_GP[3,2,0]_CLK/DAT

General: connect to CLK/Data pins of 1.8V
devices

1kΩ pull-ups to VDD_1V8

I2C_GP1_CLK/DAT

General: connect to CLK/Data pins of 3.3V
devices

1kΩ pull-ups to VDD_3V3_SYS

I2C_PM_CLK/DAT

Power monitor: connect to CLK/Data pins of
1.8V devices

1kΩ pull-ups to VDD_1V8

I2C_CAM_CLK/DAT

Camera & Camera related functions:
Connect to CLK/Data pins of any 1.8V
devices

1kΩ pull-ups to VDD_1V8

DP[1:0]_AUX_CH+/-

DP_AUX Channel (eDP/DP) or DDC I2C 2
Clock & Data (HDMI)

See eDP/HDMI/DP sections in the Jetson
TX2 OEM Product Design Guide for correct
termination. Alternate use: 1.8V/3.3V
miscellaneous I2C

(‡)

On-module PMIC/PMU

On-module use only.
(‡)
Not available at connector

(‡)

PWR_I2C_SCL
PWR_I2C_SDA

Table 51 I2C Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

I2C_GP[3:0]_CLK
I2C_PM_CLK
I2C_CAM_CLK

Bidirectional

Serial Clock for I2C interfaces.

I2C_GP[3:0]_DAT
I2C_PM_DAT
I2C_CAM_DAT

Bidirectional

Serial Data for I2C interfaces.

4.8 UART Controller
UART controller provides serial data synchronization and data conversion (parallel-to-serial and serial-to-parallel) for both
receiver and transmitter sections. Synchronization for serial data stream is accomplished by adding start and stop bits to the
transmit data to form a data character. Data integrity is accomplished by attaching a parity bit to the data character. The parity
bit can be checked by the receiver for any transmission bit errors.
NOTE:

The UART receiver input has low baud rate tolerance in 1-stop bit mode. External devices must use 2 stop bits.
In 1-stop bit mode, the Tegra UART receiver can lose sync between Tegra receiver and the external transmitter
resulting in data errors/corruption. In 2-stop bit mode, the extra stop bit allows the Tegra UART receiver logic to
align properly with the UART transmitter.

Features:


Synchronization for the serial data stream with start and stop bits to transmit data and form a data character



Supports both 16450- and 16550-compatible modes. Default mode is 16450



Device clock up to 200MHz, baud rate of 12.5Mbits/second



Data integrity by attaching parity bit to the data character



Support for word lengths from five to eight bits, an optional parity bit and one or two stop bits



Support for modem control inputs



DMA capability for both TX and RX



8-bit x 36 deep TX FIFO



11-bit x 36 deep RX FIFO. 3 bits of 11 bits per entry will log the RX errors in FIFO mode (break, framing and parity
errors as bits 10,9,8 of FIFO entry)
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Auto sense baud detection



Timeout interrupts to indicate if the incoming stream stopped



Priority interrupts mechanism



Flow control support on RTS and CTS



Internal loopback



SIR encoding/decoding (3/16 or 4/16 baud pulse widths to transmit bit zero)

Table 52 UART Signal Descriptions
Function

Type

Description

UART[7,3:0]_TX

Output

UART Transmit

UART[7,3:0]_RX

Input

UART Receive

UART[3:0]_CTS#

Input

UART Clear-to-send

UART[3:0]_RTS#

Output

UART Request-to-send

4.9 Video Input Interfaces
NVCSI is the host for the fourth-generation camera solution (NVCSI 1.0, VI 4.0, and ISP 4.0). It is based on the MIPI CSI-2,
th
v1.3, protocol stack; supports both D-PHY v1.2 and C-PHY v1.0; and is paired with the 4 generation NVIDIA video input (VI)
unit. The NVCSI combination host enables three 4-lane, six 2-lane, or six 1-lane configurations. Each lane can support up to
four virtual channels and supports data type interleaving.
Features:


Virtual Channel Interleaving



Data Type Interleaving



Parallel pixel processing for higher throughput and lower clock speeds

4.9.1 MIPI Camera Serial Interface (CSI)
Standard

Notes

MIPI CSI 2.0 Receiver specification
MIPI D-PHY® v1.2 Physical Layer specification

The Jetson TX2 supports three MIPI CSI x4 bricks allowing for a variety of device types and camera configurations. Data
aggregated from physical lanes enters an asynchronous FIFO which interfaces to the NVCSI block. Each data channel has
peak bandwidth of up to 2.5Gbps.
Features:


Up to three quad lane stereo cameras or 6 dual lane camera streams



Supported per-brick camera configurations: 1x 4 lanes, 2x 2 lanes, 2x 1 lane, 1x 1 lane, 1x 2 lanes, 1x 1 lane + 1x 2
lanes



Supports single-shot mode



Supported input data formats:
-

RGB: RGB888, RGB666, RGB565, RGB555, RGB444

-

YUV: YUV422-8b, YUV420-8b (legacy), YUV420-8b

-

RAW: RAW6, RAW7, RAW8, RAW10, RAW12, RAW14
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-

DPCM (predictor 1): 14-10-14, 14-8-14, 12-8-12, 12-7-12, 12-6-12, 10-8-10, 10-7-10, 10-6-10

-

Embedded control information

MIPI D-PHY Modes of Operation
-

High Speed Mode – High speed differential signaling up to 2.5Gbps; burst transmission for low power

-

Low Power Control – Single-ended 1.2V CMOS level. Low speed signaling for handshaking.

-

Low Power Escape –Low speed signaling for data, used for escape command entry only. 20Mbps

Table 53 CSI Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

CSI_[5:0]_CLK_N
CSI_[5:0]_CLK_P

Input

Differential CSI clock

CSI_[5:0]_D[1:0]_N
CSI_[5:0]_D[1:0]_P

Input

Differential CSI data lanes. Each data pair can be associated with a different camera, or
CSI_[1:0]_D[1:0], CSI_[3:2]_D[1:0], CSI_[5:4]_D[1:0] can be used to interface with quadlane cameras.

4.9.2 Camera / VI (Video Input)
The Video Input (VI) block receives data from the CSI receiver and prepares it for presentation to system memory or the
dedicated image signal processor (ISP) execution resources. The VI block provides formatting for RGB, YCbCr, and raw
Bayer data in support of a number of camera user models. These models include single and multi-camera systems, which may
have up to six active streams. The input streams are obtained from MIPI compliant CMOS sensor camera modules.
Table 54 Camera Clock & Control Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

I2C_CAM_CLK

Bidirectional

See I2C section

I2C_CAM_DAT

Bidirectional

See I2C section

CAM[2:0]_MCLK

Output

Video Input Master clocks for primary & secondary cameras

GPIO1_CAM1_PWR#
GPIO0_CAM0_PWR#

Bidirectional

Camera Power Control signals: Connect to powerdown pins on camera(s). Available
for use as general purpose I/Os.

GPIO4_CAM_STROBE

Output

Camera Strobe Enable: Connect to camera strobe circuit unless strobe control
comes from camera module. Available for use as general purpose I/O

GPIO5_CAM_FLASH_EN

Output

Camera Flash Enable: Connect to flash circuit enable. Available for use as general
purpose I/O.

GPIO3_CAM1_RST#
GPIO2_CAM0_RST#

Output

Camera Resets: Used for camera module resets. If AutoFocus Enable is required,
GPIO3_CAM1_RST# to AF_EN pin on camera module & use GPIO2_CAM0_RST#
as common reset line. Available for use as general purpose I/Os.

CAM_VSYNC

Output

Camera Vertical Sync

4.10 Controller Area Network (CAN) Interface
Standard

Notes

ISO 11898-1:2006/11898-1:2015 Road vehicles — Controller area
network (CAN) Part 1: Data link layer and physical signaling

CAN controller tested with 1-Mbps CAN PHY

The Jetson TX2 supports connectivity to two CAN networks.
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Features:






CAN protocol version 2.0A, version 2.0B and ISO 11898-1:2006/11898-1:2015
-

Support ISO11898-1:2006 FD format and BOSCH FD format

-

Dual clock source, enabling FM-PLL designs

-

16, 32, 64 or 128 Message Objects (configurable)

-

Each Message Object has its own Identifier Mask

-

Programmable FIFO mode

-

Programmable loop-back mode for self-test

Parity check for Message RAM (optional)
-

Maskable interrupt, two interrupt lines

-

MA support, automatic Message Object increment

-

Power-down support

Supports TT CAN
-

TTCAN Level 0, 1, and 2

-

Time Mark Interrupts

-

Stop Watch

-

Watchdog Timer

-

Synchronization to external events

Table 55 CAN Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

CAN_WAKE

I

Wake

CAN[1:0]_RX

I

CAN Receive (RX) Bus

CAN[1:0]_TX

O

CAN Transmit (TX) Bus

CAN[1:0]_ERR

I

Error

CAN1_STBY

O

Standby

4.11 JTAG
An optional JTAG interface is available for SCAN testing or can be used for communicating with either integrated CPU.
Table 56 Debug Signal Descriptions
Signal Name

Type

Description

JTAG_RTCK

Output

Return Test Clock

JTAG_TCK

Input

Test Clock

JTAG_TDI

Input

Test Data In

JTAG_TDO

Output

Test Data Out

JTAG_TMS

Input

Test Mode Select

JTAG_GP0

Input

Test Reset

JTAG_GP1

Input

General Purpose. Pulled low on module for normal operation & pulled high by test device
for Boundary Scan test mode
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5.0 Pin Definitions
The function(s) for each pin on the Jetson TX2 is fixed to a single Special-Function I/O (SFIO) or software-controlled General
Purpose I/O (GPIO). The Jetson TX2 has multiple dedicated GPIOs; each GPIO is individually configurable as
Output/Input/Interrupt sources with level/edge controls.
SFIO and GPIO functionality is configured using Multi-purpose I/O (MPIO) pads within the Jetson TX2. To achieve system
operation without the need of a lot of additional on-board components, the Jetson TX2 utilizes six types of MPIO pads:


ST (standard) pads are the most common pads on the chip; they are used for typical General Purpose I/O.



DD (dual-driver) pads are similar to the ST pads. A DD pad can tolerate its I/O pin being pulled up to 3.3V (regardless
of supply voltage) as long as the pad’s output-driver is set to open-drain mode. There are special power-sequencing
considerations when using this functionality.



CZ (controlled output impedance) pads are optimized for use in applications requiring tightly controlled output
impedance. They are similar to ST pads except for changes in the drive strength circuitry and in the weak pull-ups/downs.



LV_CZ (low voltage controlled impedance) pads are similar to CZ pads but are optimized for use with a 1.2V supply
voltage (and signaling level). They support a 1.8V supply voltage (and signaling level) as a secondary mode.



DP_AUX pad is used as an auxiliary control channel for the Display Port which requires differential signaling.

Each MPIO pad consists of:


An output driver with tristate capability, drive strength controls and push-pull mode, open-drain mode, or both



An input receiver with either schmitt mode, CMOS mode, or both



A weak pull-up and a weak pull-down

MPIO pads are partitioned into multiple “pad control groups” with controls being configured for the group. During normal
operation, these per-pad controls are driven by the pinmux controller registers. During deep sleep, the PMC bypasses and
then resets the pinmux controller registers. Software reprograms these registers as necessary after returning from deep sleep.
Refer to the Jetson TX2 OEM Product Design Guide for more information on pad behavior associated with different
interfaces and the Parker Series SoC Technical Reference Manual for more information on modifying MPIO pad controls.

5.1 Power-on Reset Behavior
Each MPIO pad has a deterministic power-on reset (PoR) state. The particular reset state for each pad is chosen to minimize
the need of additional on-board components; for example, on-chip weak pull-ups are enabled during PoR for pads which are
usually used to drive active-low chip selects eliminating the need for additional pull-up resistors.
The following list is a simplified description of the Jetson TX2 boot process focusing on those aspects which relate to the MPIO
pins.
1.

System-level hardware executes the power-up sequence. This sequence ends when system-level hardware releases
SYS_RESET_N.

2.

The boot ROM begins executing and programs the on-chip I/O controllers to access the secondary boot device.

3.

The boot ROM fetches the Boot Configuration Table (BCT) and boot loader from the secondary boot device.

4.

If the BCT and boot loader are fetched successfully, the boot ROM transfers control to the boot loader.

5.

Otherwise, the boot ROM enters USB recovery mode.
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5.2 Deep Sleep Behavior
Deep Sleep is an ultra-low-power standby state in which the Jetson TX2 maintains much of its I/O state while most of the chip
is powered off. During deep sleep most of the pads are put in a state called Deep Power Down (DPD). The sequence for
entering DPD is same across pads.
ALL MPIO pads do NOT have identical behavior during deep sleep. They differ with regard to:


Input buffer behavior during deep sleep
Forcibly disabled OR
Enabled for use as a “GPIO wake event” OR
Enabled for some other purpose (e.g., a “clock request” pin)



Output buffer behavior during deep sleep
Maintain a static programmable (0, 1, or tristate) constant value OR
Capable of changing state (i.e., dynamic while the chip is still in deep sleep)



Weak pull-up/pull-down behavior during deep sleep
Forcibly disabled OR
Can be configured



Pads that do not enter deep sleep
Some of the pads whose outputs are dynamic during deep sleep are of special type and they do not enter deep sleep (e.g.,
pads that are associated with PMC logic do not enter deep sleep, pads that are associated with JTAG do not enter into deep
sleep any time.
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5.3 Module Connector Pinout
Table 57 Jetson TX2 Connector (8x50) Pinout Matrix
Legend:

Ground

Power

Not Available on Jetson TX1

Reserved on Jetson TX2

Unassigned on Carrier

RSVD (Reserved) pins on the Jetson TX2 must be left unconnected.
Signals starting with “GPIO_” are standard GPIOs that have been assigned recommended usages. If the assigned usage is required in a design it is recommended the
matching GPIO be used. If the assigned usage is not required, the pins may be used as GPIOs for other purposes.

Notes:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

VDD_IN

VDD_IN

VDD_IN

RSVD

FORCE_RECOV#

AUDIO_MCLK

I2S0_SDIN

I2S0_LRCLK

1

2

VDD_IN

VDD_IN

VDD_IN

RSVD

SLEEP#

GPIO19_AUD_RST

I2S0_CLK

I2S0_SDOUT

2

3

GND

GND

GND

RSVD

SPI0_CLK

SPI0_CS0#

GND

GPIO20_AUD_INT

3

4

GND

GND

GND

RSVD

SPI0_MISO

SPI0_MOSI

DSPK_OUT_CLK

DSPK_OUT_DAT

4

5

RSVD

RSVD

RSVD

UART7_RX

I2S3_SDIN

I2S3_LRCLK

I2S2_CLK

I2S2_LRCLK

5

6

I2C_PM_CLK

I2C_PM_DAT

I2C_CAM_CLK

I2C_CAM_DAT

I2S3_CLK

I2S3_SDOUT

I2S2_SDIN

I2S2_SDOUT

6

7

CHARGING#

CARRIER_STBY#

BATLOW#

GPIO5_CAM_FLASH_EN

CAM2_MCLK

GPIO1_CAM1_PWR#

GPIO4_CAM_STROBE

GPIO3_CAM1_RST#

7

8

GPIO14_AP_WAKE_MDM

VIN_PWR_BAD#

BATT_OC

UART7_TX

CAM_VSYNC

CAM1_MCLK

GPIO0_CAM0_PWR#

GPIO2_CAM0_RST#

8

9

GPIO15_AP2MDM_READY GPIO17_MDM2AP_READY

WDT_TIME_OUT#

UART1_TX

UART1_RTS#

CAM0_MCLK

UART3_CTS#

UART3_RX

9

10

GPIO16_MDM_WAKE_AP

GPIO18_MDM_COLDBOOT

I2C_GP2_DAT

UART1_RX

UART1_CTS#

GND

UART3_RTS#

UART3_TX

10

11

JTAG_GP1

JTAG_TCK

I2C_GP2_CLK

RSVD

RSVD

RSVD

UART0_RTS#

UART0_CTS#

11

12

JTAG_TMS

JTAG_TDI

I2C_GP3_CLK

RSVD

RSVD

RSVD

UART0_RX

UART0_TX

12

13

JTAG_TDO

JTAG_GP0

I2C_GP3_DAT

I2S1_LRCLK

RSVD

SPI1_MOSI

SPI1_CLK

GPIO8_ALS_PROX_INT

13

14

JTAG_RTCK

GND

I2S1_SDIN

I2S1_SDOUT

SPI1_CS0#

SPI1_MISO

GPIO9_MOTION_INT

SPI2_CLK

14

15

UART2_CTS#

UART2_RX

I2S1_CLK

I2C_GP0_DAT

I2C_GP0_CLK

GND

SPI2_MOSI

SPI2_MISO

15

16

UART2_RTS#

UART2_TX

FAN_PWM

AO_DMIC_IN_DAT

AO_DMIC_IN_CLK

SPI2_CS1#

SPI2_CS0#

SDCARD_PWR_EN

16

17

USB0_EN_OC#

FAN_TACH

CAN1_STBY

CAN1_RX

RSVD

SDCARD_CD#

GND

SDCARD_D1

17

18

USB1_EN_OC#

RSVD

CAN1_TX

CAN0_RX

CAN0_ERR

SDCARD_D3

SDCARD_CLK

SDCARD_D0

18

19

RSVD

GPIO11_AP_WAKE_BT

CAN1_ERR

CAN0_TX

GND

SDCARD_D2

SDCARD_CMD

GND

19

20

I2C_GP1_DAT

GPIO10_WIFI_WAKE_AP

CAN_WAKE

GND

CSI5_D1-

SDCARD_WP

GND

CSI4_D1-

20

21

I2C_GP1_CLK

GPIO12_BT_EN

GND

CSI5_CLK-

CSI5_D1+

GND

CSI4_CLK-

CSI4_D1+

21

22

GPIO_EXP1_INT

GPIO13_BT_WAKE_AP

CSI5_D0-

CSI5_CLK+

GND

CSI4_D0-

CSI4_CLK+

GND

22

23

GPIO_EXP0_INT

GPIO7_TOUCH_RST

CSI5_D0+

GND

CSI3_D1-

CSI4_D0+

GND

CSI2_D1-

23

24

LCD1_BKLT_PWM

TOUCH_CLK

GND

CSI3_CLK-

CSI3_D1+

GND

CSI2_CLK-

CSI2_D1+

24

25

LCD_TE

GPIO6_TOUCH_INT

CSI3_D0-

CSI3_CLK+

GND

CSI2_D0-

CSI2_CLK+

GND

25

26

GSYNC_HSYNC

LCD_VDD_EN

CSI3_D0+

GND

CSI1_D1-

CSI2_D0+

GND

CSI0_D1-

26

27

GSYNC_VSYNC

LCD0_BKLT_PWM

GND

CSI1_CLK-

CSI1_D1+

GND

CSI0_CLK-

CSI0_D1+

27

28

GND

LCD_BKLT_EN

CSI1_D0-

CSI1_CLK+

GND

CSI0_D0-

CSI0_CLK+

GND

28

29

SDIO_RST#

RSVD

CSI1_D0+

GND

DSI3_D1+

CSI0_D0+

GND

DSI2_D1+

29

30

RSVD

RSVD

GND

DSI3_CLK+

DSI3_D1-

GND

DSI2_CLK+

DSI2_D1-

30

31

RSVD

GND

DSI3_D0+

DSI3_CLK–

GND

DSI2_D0+

DSI2_CLK-

GND

31

32

RSVD

RSVD

DSI3_D0-

GND

DSI1_D1+

DSI2_D0-

GND

DSI0_D1+

32

33

DP1_HPD

HDMI_CEC

GND

DSI1_CLK+

DSI1_D1-

GND

DSI0_CLK+

DSI0_D1-

33

34

DP1_AUX_CH-

DP0_AUX_CH-

DSI1_D0+

DSI1_CLK–

GND

DSI0_D0+

DSI0_CLK-

GND

34

35

DP1_AUX_CH+

DP0_AUX_CH+

DSI1_D0-

GND

DP1_TX3-

DSI0_D0-

GND

DP0_TX3-

35

36

USB0_OTG_ID

DP0_HPD

GND

DP1_TX2-

DP1_TX3+

GND

DP0_TX2-

DP0_TX3+

36

37

GND

USB0_VBUS_DET

DP1_TX1-

DP1_TX2+

GND

DP0_TX1-

DP0_TX2+

GND

37

38

USB1_D+

GND

DP1_TX1+

GND

DP1_TX0-

DP0_TX1+

GND

DP0_TX0-

38

39

USB1_D-

USB0_D+

GND

PEX_RFU_TX+

DP1_TX0+

GND

PEX_RFU_RX+

DP0_TX0+

39

40

GND

USB0_D-

PEX2_TX+

PEX_RFU_TX-

GND

PEX2_RX+

PEX_RFU_RX-

GND

40

41

PEX2_REFCLK+

GND

PEX2_TX-

GND

PEX1_TX+

PEX2_RX-

GND

PEX1_RX+

41

42

PEX2_REFCLK–

USB2_D+

GND

USB_SS1_TX+

PEX1_TX-

GND

USB_SS1_RX+

PEX1_RX-

42

43

GND

USB2_D-

USB_SS0_TX+

USB_SS1_TX-

GND

USB_SS0_RX+

USB_SS1_RX-

GND

43

44

PEX0_REFCLK+

GND

USB_SS0_TX-

GND

PEX0_TX+

USB_SS0_RX-

GND

PEX0_RX+

44

45

PEX0_REFCLK-

PEX1_REFCLK+

GND

SATA_TX+

PEX0_TX-

GND

SATA_RX+

PEX0_RX-

45

46

RESET_OUT#

PEX1_REFCLK-

PEX2_CLKREQ#

SATA_TX-

GND

GBE_LINK1000#

SATA_RX-

GND

46

47

RESET_IN#

GND

PEX1_CLKREQ#

SATA_DEV_SLP

GBE_LINK_ACT#

GBE_MDI1+

GND

GBE_MDI3+

47

48

CARRIER_PWR_ON

RSVD

PEX0_CLKREQ#

PEX_WAKE#

GBE_MDI0+

GBE_MDI1-

GBE_MDI2+

GBE_MDI3-

48

49

CHARGER_PRSNT#

RSVD

PEX0_RST#

PEX2_RST#

GBE_MDI0-

GND

GBE_MDI2-

GND

49

50

VDD_RTC

POWER_BTN#

RSVD

RSVD

PEX1_RST#

GBE_LINK100#

GND

RSVD

50

A

B

C

D

E

F

G

H
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5.4 Pin Descriptions
Legend:

Ground

Power

Not Available on Jetson TX1

Reserved on Jetson TX2

Unassigned on Carrier

Table 58 Pin List
Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

A1

VDD_IN

Main power – Supplies PMIC & external supplies

Input

5.5V-19.6V

A2

VDD_IN

Main power – Supplies PMIC & external supplies

Input

5.5V-19.6V

A3

GND

GND

−

GND

A4

GND

GND

−

GND

A5

RSVD

Not used

−

−

A6

I2C_PM_CLK

PM I2C Bus Clock

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

A7

CHARGING#

Charger Interrupt

Input

CMOS – 1.8V

ST

A8

GPIO14_AP_WAKE_MDM

AP (Tegra) Wake Modem or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

LV_CZ

A9

GPIO15_AP2MDM_READY

AP (Tegra) to Modem Ready or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

LV_CZ

A10

GPIO16_MDM_WAKE_AP

Modem Wake AP (Tegra) or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

A11

JTAG_GP1

JTAG General Purpose

Input

CMOS – 1.8V

A12

JTAG_TMS

JTAG Test Mode Select

Input

CMOS – 1.8V

A13

JTAG_TDO

JTAG Test Data Out

Output

CMOS – 1.8V

A14

JTAG_RTCK

JTAG Return Clock

Input

CMOS – 1.8V

A15

UART2_CTS#

UART 2 Clear to Send

Input

CMOS – 1.8V

ST

A16

UART2_RTS#

UART 2 Request to Send

Output

CMOS – 1.8V

ST

A17

USB0_EN_OC#

USB VBUS Enable

Bidir

Open Drain – 3.3V

DD

A18

USB1_EN_OC#

USB VBUS Enable

Bidir

Open Drain – 3.3V

DD

A19

RSVD

Not used

−

−

A20

I2C_GP1_DAT

General I2C Bus #1 Data

Bidir

Open Drain – 3.3V

DD

A21

I2C_GP1_CLK

General I2C Bus #1 Clock

Bidir

Open Drain – 3.3V

DD

A22

GPIO_EXP1_INT

GPIO Expander 1 Interrupt or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

A23

GPIO_EXP0_INT

GPIO expander 0 Interrupt or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

A24

LCD1_BKLT_PWM

Display Backlight PWM #1

Output

CMOS – 1.8V

ST

A25

LCD_TE

Display Tearing Effect

Input

CMOS – 1.8V

ST

A26

GSYNC_HSYNC

GSYNC Horizontal Sync

Output

CMOS – 1.8V

ST

A27

GSYNC_VSYNC

GSYNC Vertical Sync

Output

CMOS – 1.8V

ST

A28

GND

GND

−

GND

A29

SDIO_RST#

Secondary Wi-Fi Enable

Output

CMOS – 1.8V

A30

RSVD

Not used

−

−

A31

RSVD

Not used

−

−
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

A32

RSVD

Not used

−

−

A33

DP1_HPD

Display Port 1 Hot Plug Detect

Input

CMOS – 1.8V

A34

DP1_AUX_CH–

Display Port 1 Aux– or HDMI DDC SDA

Bidir

AC-Coupled on Carrier
Board (eDP/DP) or OpenDrain, 1.8V (3.3V tolerant DDC/I2C)

A35

DP1_AUX_CH+

Display Port 1 Aux+ or HDMI DDC SCL

Bidir

AC-Coupled on Carrier
Board (eDP/DP) or OpenDrain, 1.8V (3.3V tolerant DDC/I2C)

A36

USB0_OTG_ID

USB ID

Input

Analog

A37

GND

GND

−

GND

A38

USB1_D+

USB 2.0, Port 1 Data+

Bidir

USB PHY

A39

USB1_D–

USB 2.0, Port 1 Data–

Bidir

USB PHY

A40

GND

GND

−

GND

A41

PEX2_REFCLK+

PCIe Reference Clock 2+

Output

PCIe PHY

A42

PEX2_REFCLK–

PCIe Reference Clock 2–

Output

PCIe PHY

A43

GND

GND

−

GND

A44

PEX0_REFCLK+

PCIe Reference Clock 0+

Output

PCIe PHY

A45

PEX0_REFCLK–

PCIe Reference Clock 0–

Output

PCIe PHY

A46

RESET_OUT#

Reset from PMIC (through diodes) to Tegra & eMMC
reset pins. Driven from carrier board to force reset of
Tegra & eMMC (not PMIC).

Bidir

CMOS – 1.8V

A47

RESET_IN#

System Reset driven from PMIC to carrier board for
devices requiring full system reset. Also driven from
carrier board to initiate full system reset (i.e. RESET
button).

Bidir

Open Drain – 1.8V

A48

CARRIER_PWR_ON

Carrier Power On. Used as part of the power up
sequence. The module asserts this signal when it is
safe for the carrier board to power up.

Output

CMOS – 3.3V

A49

CHARGER_PRSNT#

Connected to PMIC ACOK through FET & 4.7kΩ
resistor. PMIC ACOK has 100kΩ pull-up internally to
MBATT (VDD_5V0_SYS). Can optionally be used to
support auto-power-on where the module platform will
power-on when the main power source is connected
instead of waiting for a power button press.

Input

MBATT level – 5.0V

A50

VDD_RTC

Back-up Real-Time-Clock rail (connects to Lithium Cell
or super capacitor on Carrier Board). PMIC is supply
Bidir
when charging cap or coin cell. Super cap or coin cell is
source when system is disconnected from power.

Power In/Power Out

B1

VDD_IN

Main power – Supplies PMIC & external supplies

Input

5.5V-19.6V

B2

VDD_IN

Main power – Supplies PMIC & external supplies

Input

5.5V-19.6V

B3

GND

GND

−

GND

B4

GND

GND

−

GND

B5

RSVD

Not used

−

−

B6

I2C_PM_DAT

PM I2C Bus Data

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

B7

CARRIER_STBY#

SOC Power Request. The module drives this signal low
Output
when it is in the standby power state.

CMOS – 1.8V

ST
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

B8

VIN_PWR_BAD#

Carrier board indication to the module that the VDD_IN
power is not valid. Carrier board should de-assert this
(drive high) only when VDD_IN has reached its required Input
voltage level and is stable. This prevents Tegra from
powering up until the VDD_IN power is stable.

CMOS – 5.0V

B9

GPIO17_MDM2AP_READY

Modem to AP (Tegra) Ready or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

CZ

B10

GPIO18_MDM_COLDBOOT

Modem Coldboot or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

CZ

B11

JTAG_TCK

JTAG Test Clock

Input

CMOS – 1.8V

B12

JTAG_TDI

JTAG Test Data In

Input

CMOS – 1.8V

B13

JTAG_GP0

JTAG Test Reset

Input

CMOS – 1.8V

B14

GND

GND

−

GND

B15

UART2_RX

UART 2 Receive

Input

CMOS – 1.8V

ST

B16

UART2_TX

UART 2 Transmit

Output

CMOS – 1.8V

ST

B17

FAN_TACH

Fan Tach

Input

CMOS – 1.8V

ST

B18

RSVD

Not used

−

−

B19

GPIO11_AP_WAKE_BT

AP (Tegra) Wake Bluetooth or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

B20

GPIO10_WIFI_WAKE_AP

Wi-Fi 2 Wake AP (Tegra) or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

B21

GPIO12_BT_EN

BT 2 Enable or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

B22

GPIO13_BT_WAKE_AP

BT 2 Wake AP (Tegra) or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

B23

GPIO7_TOUCH_RST

Touch Reset or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

B24

TOUCH_CLK

Touch Clock

Output

CMOS – 1.8V

ST

B25

GPIO6_TOUCH_INT

Touch Interrupt or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

B26

LCD_VDD_EN

Display VDD Enable

Output

CMOS – 1.8V

ST

B27

LCD0_BKLT_PWM

Display Backlight PWM #0

Output

CMOS – 1.8V

ST

B28

LCD_BKLT_EN

Display Backlight Enable

Output

CMOS – 1.8V

ST

B29

RSVD

Not used

−

−

B30

RSVD

Not used

−

−

B31

GND

GND

−

GND

B32

RSVD

Not used

−

−

B33

HDMI_CEC

HDMI CEC

Bidir

Open Drain – 1.8V

B34

DP0_AUX_CH–

Display Port 0 Aux– or HDMI DDC SDA

Bidir

AC-Coupled on Carrier
Board (eDP/DP) or OpenDrain, 1.8V (3.3V tolerant DDC/I2C)

B35

DP0_AUX_CH+

Display Port 0 Aux+ or HDMI DDC SCL

Bidir

AC-Coupled on Carrier
Board (eDP/DP) or OpenDrain, 1.8V (3.3V tolerant DDC/I2C)

B36

DP0_HPD

Display Port 0 Hot Plug Detect

Input

CMOS – 1.8V

B37

USB0_VBUS_DET

VBUS Detect

Input

USB VBUS, 5V

B38

GND

GND

−

GND
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

B39

USB0_D+

USB 2.0, Port 0 Data+

Bidir

USB PHY

B40

USB0_D–

USB 2.0, Port 0 Data-

Bidir

USB PHY

B41

GND

GND

−

GND

B42

USB2_D+

USB 2.0, Port 2 Data+

Bidir

USB PHY

B43

USB2_D–

USB 2.0, Port 2 Data-

Bidir

USB PHY

B44

GND

GND

−

GND

B45

PEX1_REFCLK+

PCIe Reference Clock 1+

Output

PCIe PHY

B46

PEX1_REFCLK–

PCIe Reference Clock 1–

Output

PCIe PHY

B47

GND

GND

−

GND

B48

RSVD

Not used

−

−

B49

RSVD

Not used

−

−

B50

POWER_BTN#

Power on. Connected to PMIC EN0 which has internal
10KΩ Pull-up to VDD_5V0_SYS. Also connected to
Tegra POWER_ON pin through Diode with 100kΩ pullup to VDD_1V8_AP near Tegra.

Input

CMOS – 5.0V

C1

VDD_IN

Main power – Supplies PMIC & external supplies

Input

5.5V-19.6V

C2

VDD_IN

Main power – Supplies PMIC & external supplies

Input

5.5V-19.6V

C3

GND

GND

−

GND

C4

GND

GND

−

GND

C5

RSVD

Not used

−

−

C6

I2C_CAM_CLK

Camera I2C Clock

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

C7

BATLOW#

GPIO – Low Battery

Input

CMOS – 1.8V

ST

C8

BATT_OC

Thermal/Over-current Warning

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

C9

WDT_TIME_OUT#

Watchdog Timeout

Input

CMOS – 1.8V

ST

C10

I2C_GP2_DAT

General I2C Bus #2 Data

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

C11

I2C_GP2_CLK

General I2C Bus #2 Clock

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

C12

I2C_GP3_CLK

General I2C Bus #3 Clock

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

C13

I2C_GP3_DAT

General I2C Bus #3 Data

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

C14

I2S1_SDIN

I2S Audio Port 1 Data In

Input

CMOS – 1.8V

CZ

C15

I2S1_CLK

I2S Audio Port 1 Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

CZ

C16

FAN_PWM

Fan PWM

Output

CMOS – 1.8V

ST

C17

CAN1_STBY

CAN #1 Standby

Output

CMOS – 3.3V

CZ

C18

CAN1_TX

CAN #1 Transmit

Output

CMOS – 3.3V

CZ

C19

CAN1_ERR

CAN #1 Error

Input

CMOS – 3.3V

CZ

C20

CAN_WAKE

CAN Wake

Input

CMOS – 3.3V

CZ

C21

GND

GND

−

GND

C22

CSI5_D0–

Camera, CSI 5 Data 0–

Input

MIPI D-PHY

C23

CSI5_D0+

Camera, CSI 5 Data 0+

Input

MIPI D-PHY
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

C24

GND

GND

−

GND

C25

CSI3_D0–

Camera, CSI 3 Data 0–

Input

MIPI D-PHY

C26

CSI3_D0+

Camera, CSI 3 Data 0+

Input

MIPI D-PHY

C27

GND

GND

−

GND

C28

CSI1_D0–

Camera, CSI 1 Data 0–

Input

MIPI D-PHY

C29

CSI1_D0+

Camera, CSI 1 Data 0+

Input

MIPI D-PHY

C30

GND

GND

−

GND

C31

DSI3_D0+

Display, DSI 3 Data 0+

Output

MIPI D-PHY

C32

DSI3_D0–

Display, DSI 3 Data 0–

Output

MIPI D-PHY

C33

GND

GND

−

GND

C34

DSI1_D0+

Display, DSI 1 Data 0+

Output

MIPI D-PHY

C35

DSI1_D0–

Display, DSI 1 Data 0–

Output

MIPI D-PHY

C36

GND

GND

−

GND

C37

DP1_TX1–

DisplayPort 1 Lane 1– / HDMI Lane 1–

Output

AC-Coupled on carrier
board

C38

DP1_TX1+

DisplayPort 1 Lane 1+ / HDMI Lane 1+

Output

AC-Coupled on carrier
board

C39

GND

GND

−

GND

C40

PEX2_TX+

PCIe #0 Lane 2 or PCIE #1 Lane 0 Transmit+

Output

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

C41

PEX2_TX–

PCIe #0 Lane 2 or PCIE #1 Lane 0 Transmit–

Output

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

C42

GND

GND

−

GND

C43

USB_SS0_TX+

USB 3.0 #1 Transmit+ (muxed w/PEX1)

Output

USB SS PHY, AC-Coupled
on carrier board

C44

USB_SS0_TX–

USB 3.0 #1 Transmit– (muxed w/PEX1)

Output

USB SS PHY, AC-Coupled
on carrier board

C45

GND

GND

−

GND

C46

PEX2_CLKREQ#

PCIE #2 Clock Request

Bidir

Open Drain 3.3V, Pull-up on
the module

DD

C47

PEX1_CLKREQ#

PCIE #1 Clock Request (mux option)

Bidir

Open Drain 3.3V, Pull-up on
the module

DD

C48

PEX0_CLKREQ#

PCIE #0 Clock Request

Bidir

Open Drain 3.3V, Pull-up on
the module

DD

C49

PEX0_RST#

PCIe #0 Reset

Output

Open Drain 3.3V, Pull-up on
the module

DD

C50

RSVD

Not used

−

−

D1

RSVD

Not used

−

−

D2

RSVD

Not used

−

−

D3

RSVD

Not used

−

−

D4

RSVD

Not used

−

−

D5

UART7_RX

UART 7 Receive

Input

CMOS – 1.8V

ST

D6

I2C_CAM_DAT

Camera I2C Data

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

D7

GPIO5_CAM_FLASH_EN

Camera Flash Enable or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

D8

UART7_TX

UART 7 Transmit

Output

CMOS – 1.8V

ST

D9

UART1_TX

UART 1 Transmit

Output

CMOS – 1.8V

ST

D10

UART1_RX

UART 1 Receive

Input

CMOS – 1.8V

ST

D11

RSVD

Not used

−

−

D12

RSVD

Not used

−

−

D13

I2S1_LRCLK

I2S Audio Port 1 Left/Right Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

CZ

D14

I2S1_SDOUT

I2S Audio Port 1 Data Out

Bidir

CMOS – 1.8V

CZ

D15

I2C_GP0_DAT

General I2C Bus #0 Data

Bidir

Open Drain – 1.8V

CZ

D16

AO_DMIC_IN_DAT

Digital Mic Input Data

Input

CMOS – 1.8V

CZ

D17

CAN1_RX

CAN #1 Receive

Input

CMOS 3.3V

CZ

D18

CAN0_RX

CAN #0 Receive

Input

CMOS 3.3V

CZ

D19

CAN0_TX

CAN #0 Transmit

Output

CMOS 3.3V

CZ

D20

GND

GND

−

GND

D21

CSI5_CLK–

Camera, CSI 5 Clock–

Input

MIPI D-PHY

D22

CSI5_CLK+

Camera, CSI 5 Clock+

Input

MIPI D-PHY

D23

GND

GND

−

GND

D24

CSI3_CLK–

Camera, CSI 3 Clock–

Input

MIPI D-PHY

D25

CSI3_CLK+

Camera, CSI 3 Clock+

Input

MIPI D-PHY

D26

GND

GND

−

GND

D27

CSI1_CLK–

Camera, CSI 1 Clock–

Input

MIPI D-PHY

D28

CSI1_CLK+

Camera, CSI 1 Clock+

Input

MIPI D-PHY

D29

GND

GND

−

GND

D30

DSI3_CLK+

Display DSI 3 Clock+

Output

MIPI D-PHY

D31

DSI3_CLK–

Display DSI 3 Clock–

Output

MIPI D-PHY

D32

GND

GND

−

GND

D33

DSI1_CLK+

Display DSI 1 Clock+

Output

MIPI D-PHY

D34

DSI1_CLK–

Display DSI 1 Clock–

Output

MIPI D-PHY

D35

GND

GND

−

GND

D36

DP1_TX2–

DisplayPort 1 Lane 2– / HDMI Lane 0–

Output

AC-Coupled on carrier
board

D37

DP1_TX2+

DisplayPort 1 Lane 2+ / HDMI Lane 0+

Output

AC-Coupled on carrier
board

D38

GND

GND

−

GND

D39

PEX_RFU_TX+

PCIe RFU Transmit+ (PCIe #0 Lane 3 or USB 3.0 port
#1)

Output

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

D40

PEX_RFU_TX–

PCIe RFU Transmit- (PCIe #0 Lane 3 or USB 3.0 port
#1)

Output

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

D41

GND

GND

−

GND

D42

USB_SS1_TX+

USB SS1 RFU Transmit+ (PCIe #0 Lane 1 or USB 3.0
port #2)

Output

USB SS PHY, AC-Coupled
on carrier board
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

D43

USB_SS1_TX–

USB SS1 RFU Transmit- (PCIe #0 Lane 1 or USB 3.0
port #2)

Output

USB SS PHY, AC-Coupled
on carrier board

D44

GND

GND

−

GND

D45

SATA_TX+

SATA Transmit+

Output

SATA PHY, AC-Coupled on
carrier board

D46

SATA_TX–

SATA Transmit–

Output

SATA PHY, AC-Coupled on
carrier board

D47

SATA_DEV_SLP

SATA Device Sleep or PEX1_CLKREQ# depending on
Mux setting

Input

Open Drain 3.3V, Pull-up on
the module

DD

D48

PEX_WAKE#

PCIe Wake

Input

Open Drain 3.3V, Pull-up on
the module

DD

D49

PEX2_RST#

PCIe #2 Reset

Output

Open Drain 3.3V, Pull-up on
the module

DD

D50

RSVD

Not used

−

−

E1

FORCE_RECOV#

Force Recovery strap pin

Input

CMOS – 1.8V

ST

E2

SLEEP#

Sleep Request to the module from the carrier board. A
pull-up is present on the module.

Input

CMOS – 1.8V

ST

E3

SPI0_CLK

SPI 0 Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

LV_CZ

E4

SPI0_MISO

SPI 0 MISO

Bidir

CMOS – 1.8V

LV_CZ

E5

I2S3_SDIN

I2S Audio Port 3 Data In

Input

CMOS – 1.8V

ST

E6

I2S3_CLK

I2S Audio Port 3 Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

E7

CAM2_MCLK

Camera #2 Master Clock

Output

CMOS – 1.8V

ST

E8

CAM_VSYNC

Camera Vertical Sync

Output

CMOS – 1.8V

ST

E9

UART1_RTS#

UART 1 Request to Send

Output

CMOS – 1.8V

ST

E10

UART1_CTS#

UART 1 Clear to Send

Input

CMOS – 1.8V

ST

E11

RSVD

Not used

−

−

E12

RSVD

Not used

−

−

E13

RSVD

Not used

−

−

E14

SPI1_CS0#

SPI 1 Chip Select 0

Bidir

CMOS – 1.8V

E15

I2C_GP0_CLK

General I2C Bus #0 Clock

Bidir

Open Drain – 1.8V

DD

E16

AO_DMIC_IN_CLK

Digital Mic Input Clock

Output

CMOS – 1.8V

CZ

E17

RSVD

Not used

−

−

E18

CAN0_ERR

CAN #0 Error

Input

CMOS – 3.3V

E19

GND

GND

−

GND

E20

CSI5_D1–

Camera, CSI 5 Data 1–

Input

MIPI D-PHY

E21

CSI5_D1+

Camera, CSI 5 Data 1+

Input

MIPI D-PHY

E22

GND

GND

−

GND

E23

CSI3_D1–

Camera, CSI 3 Data 1–

Input

MIPI D-PHY

E24

CSI3_D1+

Camera, CSI 3 Data 1+

Input

MIPI D-PHY

E25

GND

GND

−

GND

E26

CSI1_D1–

Camera, CSI 1 Data 1–

Input

MIPI D-PHY

E27

CSI1_D1+

Camera, CSI 1 Data 1+

Input

MIPI D-PHY
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

E28

GND

GND

−

GND

E29

DSI3_D1+

Display, DSI 3 Data 1+

Output

MIPI D-PHY

E30

DSI3_D1–

Display, DSI 3 Data 1-

Output

MIPI D-PHY

E31

GND

GND

−

GND

E32

DSI1_D1+

Display, DSI 1 Data 1+

Output

MIPI D-PHY

E33

DSI1_D1–

Display, DSI 1 Data 1–

Output

MIPI D-PHY

E34

GND

GND

−

GND

E35

DP1_TX3–

DisplayPort 1 Lane 3– / HDMI Clk Lane–

Output

AC-Coupled on carrier
board

E36

DP1_TX3+

DisplayPort 1 Lane 3+ / HDMI Clk Lane+

Output

AC-Coupled on carrier
board

E37

GND

GND

−

GND

E38

DP1_TX0–

DisplayPort 1 Lane 0– / HDMI Lane 2–

Output

AC-Coupled on carrier
board

E39

DP1_TX0+

DisplayPort 1 Lane 0+ / HDMI Lane 2+

Output

AC-Coupled on carrier
board

E40

GND

GND

−

GND

E41

PEX1_TX+

PCIe 1 Transmit+ (PCIe #2 Lane 0 muxed w/USB 3.0
port #0)

Output

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

E42

PEX1_TX–

PCIe 1 Transmit- (PCIe #2 Lane 0 muxed w/USB 3.0
port #0)

Output

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

E43

GND

GND

−

GND

E44

PEX0_TX+

PCIe #0 Lane 0 Transmit+

Output

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

E45

PEX0_TX–

PCIe #0 Lane 0 Transmit–

Output

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

E46

GND

GND

−

GND

E47

GBE_LINK_ACT#

GbE RJ45 connector Link ACT LED0

Output

CMOS – 3.3V tolerant

E48

GBE_MDI0+

GbE Transformer Data 0+

Bidir

MDI

E49

GBE_MDI0–

GbE Transformer Data 0–

Bidir

MDI

E50

PEX1_RST#

PCIe #1 Reset

Output

Open Drain 3.3V, Pull-up on
the module

DD

F1

AUDIO_MCLK

Audio Codec Master Clock

Output

CMOS – 1.8V

ST

F2

GPIO19_AUD_RST

Audio Codec Reset or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

F3

SPI0_CS0#

SPI 0 Chip Select 0

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

F4

SPI0_MOSI

SPI 0 MOSI

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

F5

I2S3_LRCLK

I2S Audio Port 3 Left/Right Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

F6

I2S3_SDOUT

I2S Audio Port 3 Data Out

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

F7

GPIO1_CAM1_PWR#

Camera 1 Powerdown or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

F8

CAM1_MCLK

Camera 1 Reference Clock

Output

CMOS – 1.8V

ST

F9

CAM0_MCLK

Camera 0 Reference Clock

Output

CMOS – 1.8V

ST

F10

GND

GND

−

GND

F11

RSVD

Not used

−

−
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

F12

RSVD

Not used

−

−

F13

SPI1_MOSI

SPI 1 MOSI

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

F14

SPI1_MISO

SPI 1 MISO

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

F15

GND

GND

−

GND

F16

SPI2_CS1#

SPI 2 Chip Select 1

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

F17

SDCARD_CD#

SD Card Card Detect

Input

CMOS – 1.8V

ST

F18

SDCARD_D3

SD Card / SDIO Data 3

Bidir

CMOS – 3.3/1.8V

CZ

F19

SDCARD_D2

SD Card / SDIO Data 2

Bidir

CMOS – 3.3/1.8V

CZ

F20

SDCARD_WP

SD Card Write Protect

Input

CMOS – 1.8V

ST

F21

GND

GND

−

GND

F22

CSI4_D0–

Camera, CSI 4 Data 0–

Input

MIPI D-PHY

F23

CSI4_D0+

Camera, CSI 4 Data 0+

Input

MIPI D-PHY

F24

GND

GND

−

GND

F25

CSI2_D0–

Camera, CSI 2 Data 0–

Input

MIPI D-PHY

F26

CSI2_D0+

Camera, CSI 2 Data 0+

Input

MIPI D-PHY

F27

GND

GND

−

GND

F28

CSI0_D0–

Camera, CSI 0 Data 0–

Input

MIPI D-PHY

F29

CSI0_D0+

Camera, CSI 0 Data 0+

Input

MIPI D-PHY

F30

GND

GND

−

GND

F31

DSI2_D0+

Display, DSI 2 Data 0+

Output

MIPI D-PHY

F32

DSI2_D0–

Display, DSI 2 Data 0–

Output

MIPI D-PHY

F33

GND

GND

−

GND

F34

DSI0_D0+

Display, DSI 0 Data 0+

Output

MIPI D-PHY

F35

DSI0_D0–

Display, DSI 0 Data 0–

Output

MIPI D-PHY

F36

GND

GND

−

GND

F37

DP0_TX1–

DisplayPort 0 Lane 1– / HDMI Lane 1–

Output

AC-Coupled on carrier
board

F38

DP0_TX1+

DisplayPort 0 Lane 1+ / HDMI Lane 1+

Output

AC-Coupled on carrier
board

F39

GND

GND

−

GND

F40

PEX2_RX+

PCIe #0 Lane 2/PCIE #1 Lane 0 Receive+

Input

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

F41

PEX2_RX–

PCIe #0 Lane 2/PCIE #1 Lane 0 Receive–

Input

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

F42

GND

GND

−

GND

F43

USB_SS0_RX+

USB 3.0 #1 Receive+ (muxed w/PEX1)

Input

USB SS PHY, AC-Coupled
(off the module)

F44

USB_SS0_RX–

USB 3.0 #1 Receive– (muxed w/PEX1)

Input

USB SS PHY, AC-Coupled
(off the module)

F45

GND

GND

−

GND

F46

GBE_LINK1000#

GbE RJ45 connector Link 1000 LED2

Output

CMOS – 3.3V Tolerant
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Usage/Description
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F47

GBE_MDI1+

GbE Transformer Data 1+

Bidir

MDI

F48

GBE_MDI1–

GbE Transformer Data 1–

Bidir

MDI

F49

GND

GND

−

GND

F50

GBE_LINK100#

GbE RJ45 connector Link 100 LED1

Output

CMOS – 3.3V Tolerant

G1

I2S0_SDIN

I2S Audio Port 0 Data In

Input

CMOS – 1.8V

ST

G2

I2S0_CLK

I2S Audio Port 0 Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

G3

GND

GND

−

GND

G4

DSPK_OUT_CLK

Digital Speaker Output Clock

Output

CMOS – 1.8V

ST

G5

I2S2_CLK

I2S Audio Port 2 Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

G6

I2S2_SDIN

I2S Audio Port 2 Data In

Input

CMOS – 1.8V

ST

G7

GPIO4_CAM_STROBE

Camera Strobe or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

G8

GPIO0_CAM0_PWR#

Camera 0 Powerdown or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

G9

UART3_CTS#

UART 3 Clear to Send

Input

CMOS – 1.8V

ST

G10

UART3_RTS#

UART 3 Request to Send

Output

CMOS – 1.8V

ST

G11

UART0_RTS#

UART 0 Request to Send

Output

CMOS – 1.8V

ST

G12

UART0_RX

UART 0 Receive

Input

CMOS – 1.8V

ST

G13

SPI1_CLK

SPI 1 Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

G14

GPIO9_MOTION_INT

Motion Interrupt or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

G15

SPI2_MOSI

SPI 2 MOSI

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

G16

SPI2_CS0#

SPI 2 Chip Select 0

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

G17

GND

GND

−

GND

G18

SDCARD_CLK

SD Card / SDIO Clock

Output

CMOS – 3.3/1.8V

CZ

G19

SDCARD_CMD

SD Card / SDIO Command

Bidir

CMOS – 3.3/1.8V

CZ

G20

GND

GND

−

GND

G21

CSI4_CLK–

Camera, CSI 4 Clock–

Input

MIPI D-PHY

G22

CSI4_CLK+

Camera CSI 4 Clock+

Input

MIPI D-PHY

G23

GND

GND

−

GND

G24

CSI2_CLK–

Camera, CSI 2 Clock–

Input

MIPI D-PHY

G25

CSI2_CLK+

Camera, CSI 2 Clock+

Input

MIPI D-PHY

G26

GND

GND

−

GND

G27

CSI0_CLK–

Camera, CSI 0 Clock–

Input

MIPI D-PHY

G28

CSI0_CLK+

Camera, CSI 0 Clock+

Input

MIPI D-PHY

G29

GND

GND

−

GND

G30

DSI2_CLK+

Display DSI 2 Clock+

Output

MIPI D-PHY

G31

DSI2_CLK–

Display DSI 2 Clock–

Output

MIPI D-PHY

G32

GND

GND

−

GND
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

G33

DSI0_CLK+

Display, DSI 0 Clock+

Output

MIPI D-PHY

G34

DSI0_CLK–

Display, DSI 0 Clock–

Output

MIPI D-PHY

G35

GND

GND

−

GND

G36

DP0_TX2–

DisplayPort 0 Lane 2– / HDMI Lane 0–

Output

AC-Coupled on carrier
board

G37

DP0_TX2+

DisplayPort 0 Lane 2+ / HDMI Lane 0+

Output

AC-Coupled on carrier
board

G38

GND

GND

−

GND

G39

PEX_RFU_RX+

PCIe #0 Lane 3 or USB_SS#1 Receive+

Input

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

G40

PEX_RFU_RX–

PCIe #0 Lane 3 or USB_SS#1 Receive–

Input

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

G41

GND

GND

−

GND

G42

USB_SS1_RX+

PCIe #0 Lane 1 or USB 3.0 #2 Receive+

Input

USB SS PHY, AC-Coupled
(off the module)

G43

USB_SS1_RX–

PCIe #0 Lane 1 or USB 3.0 #2 Receive–

Input

USB SS PHY, AC-Coupled
(off the module)

G44

GND

GND

−

GND

G45

SATA_RX+

SATA Receive+

Input

SATA PHY, AC-Coupled on
carrier board

G46

SATA_RX–

SATA Receive–

Input

SATA PHY, AC-Coupled on
carrier board

G47

GND

GND

−

GND

G48

GBE_MDI2+

GbE Transformer Data 2+

Bidir

MDI

G49

GBE_MDI2–

GbE Transformer Data 2–

Bidir

MDI

G50

GND

GND

−

GND

H1

I2S0_LRCLK

I2S Audio Port 0 Left/Right Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

H2

I2S0_SDOUT

I2S Audio Port 0 Data Out

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

H3

GPIO20_AUD_INT

Audio Codec Interrupt or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

H4

DSPK_OUT_DAT

Digital Speaker Output Data

Output

CMOS – 1.8V

ST

H5

I2S2_LRCLK

I2S Audio Port 2 Left/Right Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

H6

I2S2_SDOUT

I2S Audio Port 2 Data Out

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

H7

GPIO3_CAM1_RST#

Camera 1 Reset or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

H8

GPIO2_CAM0_RST#

Camera 0 Reset or GPIO

Output

CMOS – 1.8V

ST

H9

UART3_RX

UART 3 Receive

Input

CMOS – 1.8V

ST

H10

UART3_TX

UART 3 Transmit

Output

CMOS – 1.8V

ST

H11

UART0_CTS#

UART 0 Clear to Send

Input

CMOS – 1.8V

ST

H12

UART0_TX

UART 0 Transmit

Output

CMOS – 1.8V

ST

H13

GPIO8_ALS_PROX_INT

Proximity sensor Interrupt or GPIO

Input

CMOS – 1.8V

ST

H14

SPI2_CLK

SPI 2 Clock

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

H15

SPI2_MISO

SPI 2 MISO

Bidir

CMOS – 1.8V

ST

H16

SDCARD_PWR_EN

SD Card power switch Enable

Output

CMOS – 1.8V

ST
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Pin #

Module Pin Name

Usage/Description

Direction

Pin Type

H17

SDCARD_D1

SD Card / SDIO Data 1

Bidir

CMOS – 3.3V/1.8V

CZ

H18

SDCARD_D0

SD Card / SDIO Data 0

Bidir

CMOS – 3.3V/1.8V

CZ

H19

GND

GND

−

GND

H20

CSI4_D1–

Camera, CSI 4 Data 1–

Input

MIPI D-PHY

H21

CSI4_D1+

Camera, CSI 4 Data 1+

Input

MIPI D-PHY

H22

GND

GND

−

GND

H23

CSI2_D1–

Camera, CSI 2 Data 1–

Input

MIPI D-PHY

H24

CSI2_D1+

Camera, CSI 2 Data 1+

Input

MIPI D-PHY

H25

GND

GND

−

GND

H26

CSI0_D1–

Camera, CSI 0 Data 1–

Input

MIPI D-PHY

H27

CSI0_D1+

Camera, CSI 0 Data 1+

Input

MIPI D-PHY

H28

GND

GND

−

GND

H29

DSI2_D1+

Display, DSI 2 Data 1+

Output

MIPI D-PHY

H30

DSI2_D1–

Display, DSI 2 Data 1–

Output

MIPI D-PHY

H31

GND

GND

−

GND

H32

DSI0_D1+

Display, DSI 0 Data 1+

Output

MIPI D-PHY

H33

DSI0_D1–

Display, DSI 0 Data 1–

Output

MIPI D-PHY

H34

GND

GND

−

GND

H35

DP0_TX3–

DisplayPort 0 Lane 3– / HDMI Clk Lane–

Output

AC-Coupled on carrier
board

H36

DP0_TX3+

DisplayPort 0 Lane 3+ / HDMI Clk Lane+

Output

AC-Coupled on carrier
board

H37

GND

GND

−

GND

H38

DP0_TX0–

DisplayPort 0 Lane 0– / HDMI Lane 2–

Output

AC-Coupled on carrier
board

H39

DP0_TX0+

DisplayPort 0 Lane 0+ / HDMI Lane 2+

Output

AC-Coupled on carrier
board

H40

GND

GND

−

GND

H41

PEX1_RX+

PCIe #2 Lane 0 Receive+ (muxed w/USB_SS#0)

Input

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

H42

PEX1_RX–

PCIe #2 Lane 0 Receive– (muxed w/USB_SS#0)

Input

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

H43

GND

GND

−

GND

H44

PEX0_RX+

PCIe #0 Lane 0 Receive+

Input

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

H45

PEX0_RX–

PCIe #0 Lane 0 Receive–

Input

PCIe PHY, AC-Coupled on
carrier board

H46

GND

GND

−

GND

H47

GBE_MDI3+

GbE Transformer Data 3+

Bidir

MDI

H48

GBE_MDI3–

GbE Transformer Data 3–

Bidir

MDI

H49

GND

GND

−

GND

H50

RSVD

Not used

−

−
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6.0 Electrical Characteristics
6.1 Absolute Maximum Ratings
The absolute maximum ratings describe stress conditions. These parameters do not set minimum and maximum operating
conditions that will be tolerated over extended periods of time. If the device is exposed to these parameters for extended
periods of time, no guarantee is made and device reliability may be affected. It is not recommended to operate the Jetson TX2
under these conditions, recommended operating conditions are provided in the following section.
WARNING:

Exceeding the listed conditions may damage and/or affect long-term reliability of the part.
The Jetson TX2 should never be subjected to conditions exceeding absolute maximum ratings.

Table 59 Absolute Maximum Ratings
Symbol
VDDMAX
IDDMAX

Parameter

Min

Max

Unit

VDD_IN

-0.5

30

V

VDD_RTC

-0.3

6.0

V

3

A

-0.5

VDD + 0.5

V

-0.5

3.63

V

VDD_IN Imax
Voltage applied to any powered I/O pin

VM_PIN

DD pads configured as open drain

TTTP

Operating Temperature: measured on Thermal
Transfer Plate

-25

80

°C

TSTG

Storage Temperature

-25

80

°C

Notes

Software limited. 3A is for VDDMAX(19V). Actual
IDDMAX is dependent on VDD_IN
pad’s output-driver must be set to open-drain
mode

6.2 Recommended Operating Conditions
The parameters listed in following table are specific to a temperature range and operating voltage. Operating the Jetson TX2
beyond these parameters is not recommended. Exceeding these conditions for extended periods may adversely affect device
reliability.

Table 60 Recommended Operating Conditions
Symbol

Parameter

Min
(‡)

VDD_IN

5.5

VDD_RTC

1.65

Typical

Max

Unit

19.6

V

5.5

V

Notes
(‡)

5.75V with OC1 throttling (throttlectl_oc1) enabled

VDDDC

NOTE:

Hardware throttling is used to respond to transient electrical and thermal events (e.g., Over-current, voltage droop,
temperature spikes). Throttling may cause lower performance; however, since these events are rare and transient
in nature, the user experience is minimally impacted. Firmware refers to these as OC alarms and triggers.
 The trigger point for a voltage droop event when using a battery is below 5.75V (OC1 throttling enabled); for
system using AC adaptor the trigger point for a voltage droop event is below 5.5V (OC1 throttling disabled).
 When used with a 2 cell battery, throttling is not required but strongly recommended; OC1 throttling setting is
modified when flashing system (see the Platform Adaptation and Bring-up Guide for information on flashing
your system).


A supply voltage (VDD_IN) not less than 6V should be used when flashing the module.
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6.3 Digital Logic
Voltages less than the minimum stated value can be interpreted as an undefined state or logic level low which may result in
unreliable operation. Voltages exceeding the maximum value can damage and/or adversely affect device reliability.
Table 61. CMOS Pad Type DC Characteristics
Symbol

Description

Min

Max

Units

VIL

Input Low Voltage

-0.5

0.25 x VDD

V

VIH

Input High Voltage

0.70 x VDD

0.5 + VDD

V

VOL

Output Low Voltage (IOL = 1mA)

---

0.15 x VDD

V

VOH

Output High Voltage (IOH = -1mA)

0.75 x VDD

---

V

Table 62 Open Drain Pad Type DC Characteristics
Symbol

Description

Min

Max

Units

VIL

Input Low Voltage

-0.5

0.25 x VDD

V

VIH

Input High Voltage

0.75 x VDD

3.63

V

VOL

Output Low Voltage (IOL = 1mA)

---

0.15 x VDD

V

VOH

Output High Voltage (IOH = -1mA)

0.85 x VDD

---

V
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(“NVIDIA”) does not give any representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of such information.
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Vess A2330 and A3340
NVR Appliances
The Open Storage Platform for Video Surveillance
The Promise Vess Series of NVR appliances are reliable integrated server and storage solutions for IP video
surveillance. Vess NVR appliances are open platform solutions that can be deployed with any of the leading IP cameras
and video management software (VMS) for installations of any size – from standalone units for retail stores to large
scale deployments requiring hundreds of cameras and petabytes of storage.

Vess A2330
NVR appliance for small-sized IP video
surveillance deployments. Reliable and easy to set
up. It is the ideal solution for customers requiring
a cost-effective solution that offers low latency
recording to safely store all the footage needed
to protect their business.

Vess A2330

Vess NVR Appliance with 3rd Party VMS

Highlights
•

•
•
•
•
•

Excellent value for a high-performance
recording server system
Perfect for up to 35 IP cameras
Out of the box solution
3-year warranty – can be extended to 5 years
2U 6-bay rackmount chassis
Easy Expandability with Promise storage

Ideal for:
•

Small-sized installations: Retail stores, Clinics,
Classrooms, Gas stations

VMS

IVA

RAID

Peripheral Driver & Seing
Operaing System
NVR Storage Appliance
External Storage

Vess A3340
Ideal for mid-sized video surveillance
installations. Reliable, cost-effective and easy to
deploy and maintain. Powerful solution that
enables it to easily handle the intensive demands
of the latest VMS and analytics.
Vess A3340

Highlights
•
•
•
•
•
•

High-performance, state of the art design
Perfect for up to 80 IP cameras
Out of the box solution
3-year warranty – can be extended to 5 years
2U 8-bay rackmount chassis
Easy Expandability with Promise storage

Ideal for:
•

Banks, casinos, prisons, schools, transportation, city
surveillance, public facilities, government

Why Promise
Supreme Srevice
Technology Leader
Customization Flexibility

Promise

IPC

White
Box

Complete Server + Storage + Solution

�

?

�

Full OEM/ODM Customization Service

HW/SW

HW

x

Dedicated Team Support

�

�

x

Video Surveillance Optimizer

�

x

x

VMS Integration

�

x

x

Partner Proven

�

?

x

Price Performance Index

Best

Good

Good

Product Life

Long

Long

Short

Cloud Surveillance Infrastructure

�

x

x

Worldwide Service and Support

�

?

?

Why Promise Vess NVR Appliances?
All-in-One Server and Storage Appliance

Promise Alliance Partners

●

●

No separate RAID storage unit to manage, eliminating the
need to purchase an extra server, controller cards, and
external cables.
Always same components, reduces maintenance and service
costs

Highly Integrated with Smooth Scalability
●

●

SDK library provided for VMS UI & management integration.
Supports Milestone VMS plug-in enabling it to be managed via
XProtect interface
Easily expand via iSCSI by adding Promise storage.

Simplified Management and Serviceability
●

Modularized design and One Plug Auto Service which simplifies
maintenance and tech support workflows.

Partner Proven
●

Fully compatible with a range of VMS including Aimetis,
Axxonsoft, CamIQ, CSVi, OnSSI, SeeTec, Genetec, and
Milestone and IP cameras from Axis, Bosch, Samsung and Sony

Simplified Planning
●

With just a few clicks of the Promise online planning tool you
can easily get the whole picture of what you need for your
project, including the NVR and storage requirements, how to
configure the servers and storage and see a topology of the
interconnecting systems with the most popular and
recommended settings. Start planning now at:
http://www.promise.com/Surveillance/DesignTool

SmartBoost Technologies
Unique features designed to provide the highest level of service and overcome performance bottlenecks to allow
Vess NVRs to handle a higher number of IP cameras than competing solutions.
●

●

Predictive Playback - utilizes idle recording times to monitor read patterns to predict where the next playback
will be needed so the hard disk drives are not competing with the workload of the system.
Remote Active Service - takes all worries away by proactively detecting when PSU, controllers or HDDs are
going into critical condition and automatically notifying Promise support so the customer can be contacted, spare
parts can be sent out or the unit can be powered up after an outage - vitally important in environments that cannot
risk downtime. A huge advantage in installations with site restrictions, such as banking, as it not only saves
maintenance costs but also the headaches caused when outside support personnel need access to restricted areas.

●

Sequential Pattern Recording - eliminates the heavy workloads caused by random write patterns as this feature
monitors recording patterns and collects data in the cache buffer and only writes data to the drives once a full stripe
is ready. This creates a sequential recording pattern which offers the smoothest performance.

Product Specifications
Vess A2330

Model

Vess A3340

Product Photo

Camera Range
Form Factor
Number Of Drives
Drive Type
# of Controllers
System Processor
System Memory
Internal Built-in Storage for OS
I/O Interface
Storage Expansion
Max # of HDDs Supported
Number of PoE port
Other Interfaces
# of USB Ports
PCI Express Ports
Graphics
Serial Interfaces
Audio & Microphone
RAID Operaional Features
RAID Levels
Hot Spares
Max. LUNs per System/Array
Sotware
Preloaded OS (64-bit)
Management Tools
Appliance Model
Event Noiﬁcaion
System Informaion
AC Input
Current (Maximum)
Power Consumpion
BTU
Power Supply
Fan
Temperature
Dimensions (H x W x D)
Weight
Safety/EMI
Warranty and Support
Warranty
Opional Accessories

Up to 35*

Up to 80*
2U, 19" Rackmount
8 Drives (3.5")
SATA
Single
Intel® Xeon® E3
8GB DDR4
M.2 64GB
2 x Gigabit Ethernet
iSCSI
Up to 112 drives through iSCSI & JBOD expansion
N/A

6 Drives (3.5")

Intel® Celeron J1900
8GB DDR3
mSATA 64GB

N/A
4x USB 3.0, 2x USB 2.0
N/A
D-sub and HDMI
3x RS-232
2x 3.5mm Audio Jack

6x USB 3.0, 2x USB 2.0
1 x PCIe 3.0 x 8
1 x PCIe 3.0 x 4
D-sub, HDMI and Display Port
1x RS-232
3x 3.5mm Audio Jack + SPDIF

0, 1,1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50; Any Combinaion can exist at the same ime
Muliple global or dedicated hot-spare drives with reverible opion
256/32
Windows Embedded Standard 7 (WSS2012R2, WSS 2012R2, Win10 IOT and Linux)
Graphical UI/SNMP via Ethernet, CLI/CLU via Ethernet or Graphics, OPAS Service via USB, SDK or API for Integraion
SmartBoost Technologies for opimized video surveillance performance
Email, SNMP, Buzzer, LEDs

1.1A
110W
375.43 BTU/h
250W
Swappable
88.5 x 440 x 395 mm
(3.5 x 17.3 x 15.6 in)
6.8kg (14.96 lbs) w/o drives
10.94kg (24.1 lbs) w/drives

Sliding Rail, 2/4/8GB DDR3 Memory

100 ~ 240 VAC, 60 ~ 50Hz
2.5A
250W
853.25 BTU/h
350W
Redundant
5° ~ 40°C (-40° ~ 60°C non-operaional)
88.5 x 447 x 410 mm
(3.5 x 17.6 x 16.1 in)
7.38kg (16.23 lbs) w/o drives
12.9kg (28.38 lbs) w/drives
FCC/CE/VCCI/RCM/BSMI/UL/cUL/Nemko
3 year limited warranty
Sliding Rail, 2/4/8GB DDR4 Memory

*This number are tested under criteria w/o frame lost at 720p@30fps@H.264

©2016 PROMISE Technology, Inc. All Rights Reserved. PROMISE, the PROMISE logo, VSky, VTrak, SmartStor, SuperTrak, FastTrak,
VessRAID, Vess, PerfectPATH, PerfectRAID, SATA150, ULTRA133, VTrak S3000, BackTrak, HyperCache, HyperCache-R, HyperCache-W,
DeltaScan, GreenRAID, Pegasus and SANLink are registered or pending trademarks of PROMISE Technology, Inc. in the U.S. and other
countries. All other trademarks are the property of their respecive owners. Informaion regarding products, services, and oﬀerings
may be superseded by subsequent documents and are subject to change without noice. P/N: G61300000000070 2016 August
www.promise.com
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ARMARIO EXTERIOR IP-55
SERIE EXTERIOR CON TEJADILLO IP- 55
Nuevo armario de Exteriores IP-55, en sus dos modalidades: Estándar y Termoaislado. Se presentan como la solución para albergar equipos electrónicos que
trabajarán en ambientes hosiles por su iabilidad, resistencia y seguridad.
CARACTERÍSTICAS ARMARIO EXTERIORES STANDARD:
· Armario para montaje exterior con tejadillo vierteaguas.
· Formado por una estructura de acero de 2 mm de espesor, lo que
le aporta una extraordinaria rigidez y seguridad.
· Laterales, trasera y puerta principal de 2 mm de espesor.
· Cierre con cuatro puntos de anclaje, bisagras interiores de
fundición (Zamac), dos montantes interiores para 19", junta de
goma para conseguir un grado de protección IP-55.
· Protegido por una base de imprimación, anicorrosiva de metales
férreos y pintado en Ral 7032 de intemperie.
REFERENCIAS ARMARIO EXTERIOR ESTÁNDAR
REFERENCIA
CIT/EX/E-24
CIT/EX/E-30
CIT/EX/E-40

Nº U.
24
30
40

ALTO
1420
1685
2130

ÚTIL
1145
1410
1855

ANCHO
600
600
600

FONDO
600
600
600

CARACTERÍSTICAS ARMARIO EXTERIORES TERMOAISLADO:
• Se presenta con las mismas caracterísicas que el
Standard con la peculiaridad de incorporar una doble
pared comunicada al exterior por tomas de aire
inferiores y salidas superiores por todo el perímetro, que
por inducción de aire, aísla al armario de la temperatura
ambiente.
• Existe una línea de componentes de Extracción Forzada
de Aire adecuados para este ipo de armarios.
• Bajo demanda se puede suministrar en cualquier medida
y acabado.
670

580

570

600

600

UTIL

ALTO

78

640

REFERENCIA
CIT/EX/T-24
CIT/EX/T-30
CIT/EX/T-40

Nº U.
24
30
40

ALTO
1420
1685
2130

ÚTIL
1145
1410
1855

ANCHO
600
600
600

FONDO
600
600
600
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REFERENCIAS ARMARIO EXTERIOR TERMOAISLADO
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OVERVIEW
Cisco® Catalyst® 2960-L Series Switches are fixed-configuration, Gigabit Ethernet switches that provide
enterprise-class access switching for branch offices, out-of-the-wiring-closet applications, and critical
Internet of Things (IoT) deployments, as well as small and medium-sized businesses. They operate on
Cisco IOS® Software and support simple device management as well as network management. The Cisco
Catalyst 2960-L Series provides easy device onboarding, configuration, monitoring, and troubleshooting.
These fully managed switches offer advanced Layer 2 and basic Layer 3 features as well as Power over
Ethernet Plus (PoE+) power. The 2960-L Series delivers enhanced network security, network reliability,
and operational efficiency.

APPEARANCE
Figure 1. Cisco Switch Catalyst 2960L 8 Ports

Figure 2. Cisco Switch Catalyst 2960L 8 PoE Ports
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Figure 3. Cisco Switch Catalyst 2960L 16 Ports

Figure 4. Cisco Switch Catalyst 2960L 16 PoE Ports

Figure 5. Cisco Switch Catalyst 2960L 24 Ports
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Figure 6. Cisco Switch Catalyst 2960L 24 PoE Ports

Figure 7. Cisco Switch Catalyst 2960L 48 Ports

Figure 8. Cisco Switch Catalyst 2960L 48 PoE Ports
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Key Features
Cisco Catalyst 2960-L Series Switches features:
● 8, 16, 24, or 48 Gigabit Ethernet data or PoE+ ports with line-rate forwarding
● 2 or 4 fixed 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) uplinks or 4 fixed 10 Gigabit
Ethernet SFP+ uplinks
● Perpetual PoE+ support with a power budget of up to 370W
● Cisco IOS enhanced LAN Lite software
● Device management support with:
◦ Intuitive web UI, over-the-air access via Bluetooth, Command-Line Interface (CLI), Simple Network
Management Protocol (SNMP), RJ-45 or USB console access, and virtual stacking
◦ Network

a age e t with Cisco Pri e®, Cisco Network Plug a d Play, a d Cisco DNA™ Ce ter

● Security with 802.1X support for connected devices, Switched Port Analyzer (SPAN), and Bridge
Protocol Data Unit (BPDU) Guard
● Basic Layer 3 features with Static routing and Routing Information Protocol (RIP)
● Fanless operation with operating temperature up to 45°C
● Compact design with a depth of less than 11.5 inches
● Reliability with higher Mean Time Between Failures (MTBF) and an Enhanced Limited Lifetime
Warranty (E-LLW)

ROUTER-SWITCH.COM
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PRODUCT SPECIFICATIONS OF CISCO SWITCH CATALYST 2960L

Model

8 Ports

16 Ports

24 Ports (1/10G
uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

Console ports
RJ45 Ethernet

1

1

1

1

USB mini-B

1

1

1

1

1

1

1

1

ARMv7 800 MHz

ARMv7 800 MHz

USB-A port for
storage and
Bluetooth console
Memory and processor
ARMv7 800
CPU

ARMv7 800 MHz

MHz
DRAM

512 MB

512 MB

512 MB

512 MB

Flash memory

256 MB

256 MB

256 MB

256 MB

1G: 28 Gbps

1G: 52 Gbps

10G: 64 Gbps

10G: 88Gpbs

1G: 56 Gbps

1G: 104 Gbps

10G: 128 Gbps

10G: 176 Gbps

41.67 Mpps

77.38 Mpps

Performance

Forwarding
10 Gbps

18 Gbps

bandwidth

Switching
20 Gbps

36 Gbps

bandwidth

Forwarding rate
14.88 Mpps

26.78 Mpps

(64-byte L3 packets)

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

16 Ports

24 Ports (1/10G
uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

Unicast MAC
8000

8000

8000

8000

542

542

542

542

256

256

256

256

414

414

414

414

128

128

128

128

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

384

384

256

256

384

384

384

384

64

64

64

64

4094

4094

4094

4094

addresses
IPv4 unicast direct
routes
IPv4 unicast indirect
routes
IPv6 unicast direct
routes
IPv6 unicast indirect
routes
IPv4 multicast
routes and IGMP
groups
IPv6 multicast
groups
IPv4/MAC security
ACEs
IPv6 security ACEs
Maximum active
VLANs
VLAN IDs available

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

16 Ports

24 Ports (1/10G
uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

Maximum STP
64

64

64

64

1

1

1

1

9198 bytes

9198 bytes

9198 bytes

9198 bytes

10,240 bytes

10,240 bytes

10,240 bytes

10,240 bytes

2,448,133

2,416,689

2,412,947

1,370,769

315,044

313,496

909,838

437,970

23ºF to 113ºF

23ºF to 113ºF

23ºF to 113ºF

23ºF to 113ºF

(–5ºC to 45ºC)

(–5ºC to 45ºC)

(–5ºC to 45ºC)

(–5ºC to 45ºC)

instances
Maximum SPAN
sessions
MTU-L3 packet
Jumbo Ethernet
frame
MTBF in hours
(data)
MTBF in hours (PoE)
Environment
Operating temperature

Up to 5,000 ft (1500
m)

WS-C2960L-16PS-LL has maximum operating temperature of 40°C (up to
5,000 ft) and 35°C (up to 10,000 ft).

Up to 10,000 ft

23ºF to 104ºF

23ºF to 104ºF

23ºF to 104ºF

23ºF to 104ºF

(3000 m)

(–5ºC to 40ºC)

(–5ºC to 40ºC)

(–5ºC to 40ºC)

(–5ºC to 40ºC)

10,000 ft (3000

10,000 ft (3000

10,000 ft (3000

10,000 ft

m)

m)

m)

(3000 m)

Operating altitude

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

24 Ports (1/10G

16 Ports

uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

Operating relative

5% to 90% at

5% to 90% at

5% to 90% at

5% to 90% at

humidity

40ºC

40ºC

40ºC

40ºC

Storage

–13º to 158ºF

–13º to 158ºF

–13º to 158ºF

–13º to 158ºF

temperature

(–25º to 70ºC)

(–25º to 70ºC)

(–25º to 70ºC)

(–25º to 70ºC)

15,000 ft

15,000 ft (4500

15,000 ft (4500

15,000 ft

(4500m)

m)

m)

(4500 m)

Storage relative

5% to 95% at

5% to 95% at

5% to 95% at

5% to 95% at

humidity

65ºC

65ºC

65ºC

65ºC

Storage altitude

Note: Minimum ambient temperature for cold start is 0°C (32°F).

Electrical

Data

Storage altitude

PoE

110

Data

ranging)

to
220V

Data

110 to

110 to

220V AC

220V AC

in

in

110
110 to

Voltage (auto

PoE

220V

in
AC in

Data

110

to
220V AC

PoE

110
110 to

to

AC in

PoE

220V

to
220V

220V

AC in
AC in

AC in

50 to
50 to

50 to

50 to

50 to

50 to

Frequency

50 to

50 to

60 Hz

60 Hz

60 H
60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz
z
0.21

0.13A

0.16A
0.22A to

Current

to
0.22A

0.27A

0.24A to
to

0.28A

0.20A to
0.33A

A to
0.26

0.26A

A to
to

0.64

0.48A
A

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

24 Ports (1/10G

16 Ports

uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

Power rating
0.04
consumption)

0.05

0.19

0.11 kVA

(maximum
kVA

0.24

0.09

0.48

kVA

kVA

kVA

1G:

1G:

24.36

27.24

10G:

10G:

25.8

27

0.06 kVA
kVA

kVA

Power consumption (watts)
1G:
1G: 16.5

17.5
2

0% traffic

13.0

19.9

14.9

21.9
10G:
10G:
16.6
17.04
8
1G:
1G: 23.04

1G:
1G: 33

24
10% traffic

14.8

22.0

19.3

27.1

39.24

10G:
10G:

10G:

10G:

38.04

39.12

1G:

1G:

1G:

24

33.6

40.32

10G:

10G:

39.36

40.56

1G:

1G:

30.32

35.6

23.1
22.92

1G: 23.64

100% traffic

14.9

22.0

19.3

27.1

6

10G:
10G:
23.7
23.64
6
1G:

Weighted average

14.2

21.3

17.8

25.4

1G: 21.06

21.8
4

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

24 Ports (1/10G

16 Ports

uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

10G:

10G:

10G:

21.2

34.4

35.56

10G: 21.2

Note: The wattage rating on the power supply does not represent actual
power draw. It indicates the maximum power draw possible by the power
supply. This rating can be used for facility capacity planning. For PoE
switches, cooling requirements are smaller than total power draw because
a significant portion of the load is dissipated in the endpoints.
Acoustic noise (48-port PoE only)
LpA (typical)

35 dB

LpAD (maximum)

39 dB

LwA (typical)

4.8 B

LwAD (maximum)

5.2 B

Sound pressure

Sound power

Note: Bystander positions operating mode at 77°F (25°C) ambient.
Safety and compliance
UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN
Safety
60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1
47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A,
EMC: emissions

EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
KN22 Class A, CNS13438 Class A

EMC: immunity

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

16 Ports

24 Ports (1/10G
uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

Environmental

Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU

Telco

Common Language Equipment Identifier (CLEI) code

U.S. government
USGv6 and IPv6 Ready Logo
certifications
Connectors and interfaces
10BASE-T ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 3, 4, or 5 Unshielded
Twisted Pair (UTP) cabling
100BASE-TX ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 5 UTP cabling
Ethernet interfaces
1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling
1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP
cabling
Per-port status: link integrity, disabled, activity, speed, and full duplex
Indicator LEDs
System status: system, PoE, and link speed
CAB-CONSOLE-RJ45 Console cable 6 ft. with RJ-45
Console cables

CAB-CONSOLE-USB Console cable 6 ft. with USB Type A and mini-B
connectors
Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an

Power
AC power outlet
Management

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

16 Ports

24 Ports (1/10G
uplinks)

BRIDGE-MIB

48 Ports
(1/10G
uplinks)

IF-MIB
CISCO-PORT-QOS-MIB

CISCO-CABLE-DIAG-MIB

INET-ADDRESS-MIB
CISCO-PORT-SECURITY-

CISCO-CDP-MIB

MIB

CISCO-CLUSTER-MIB

CISCO-PORT-STORM-

OLD-CISCO-CHASSISMIB

CONTROL-MIB
CISCO-CONFIG-COPYMIB

CISCO-PRODUCTS-MIB

CISCO-CONFIG-MAN-

CISCO-PROCESS-MIB

OLD-CISCO-FLASHMIB
OLD-CISCOINTERFACES-MIB

MIB
CISCO-RTTMON-MIB
OLD-CISCO-IP-MIB
CISCO-DHCPSNOOPING-MIB

CISCO-SMI-MIB

OLD-CISCO-SYS-MIB

CISCO-STPCISCO-ENTITY-

OLD-CISCO-TCP-MIB
EXTENSIONS-MIB

VENDORTYPE-OID-MIB
OLD-CISCO-TS-MIB
CISCO-ENVMON-MIB

CISCO-SYSLOG-MIB
RFC1213-MIB
CISCO-TC-MIB

CISCO-ERR-DISABLE-MIB
RMON-MIB
CICSO-TCP-MIB
CISCO-FLASH-MIB
RMON2-MIB
CISCO-UDLDP-MIB
CISCO-FTP-CLIENT-MIB
CISCO-VLAN-IFTABLE
CISCO-IGMP-FILTER-MIB

SNMP-FRAMEWORKMIB

CISCO-VLANCISCO-IMAGE-MIB

SNMP-MPD-MIB
MEMBERSHIP-MIB

CISCO-IP-STAT-MIB

SNMP-NOTIFICATIONCISCO-VTP-MIB

MIB

CISCO-LAG-MIB
ENTITY-MIB
SNMP-TARGET-MIB
CISCO-MACETHERLIKE-MIB
NOTIFICATION-MIB

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

16 Ports

CISCO-MEMORY-POOL-

24 Ports (1/10G
uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

IEEE8021-PAE-MIB

TCP-MIB

IEEE8023-LAG-MIB

UDP-MIB

MIB
CISCO-PAGP-MIB
CISCO-POEEXTENSIONS-MIB
Standards
IEEE 802.3ad
IEEE 802.1D Spanning

IEEE 802.3af and IEEE

Tree Protocol

802.3at

IEEE 802.1p CoS

IEEE 802.3ah

Prioritization

(100BASE-X

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.3ab
1000BASE-T
IEEE 802.3z
1000BASE-X

single/multimode fiber

RMON I and II

only)

standards

IEEE 802.3x full duplex

SNMP v1, v2c, and v3

IEEE 802.1s
IEEE 802.1w

on 10BASE-T, 100BASETX, and 1000BASE-T

IEEE 802.1X
IEEE 802.1ab (LLDP)
Bluetooth Ver 4.0

ports

IEEE 802.3az
IEEE 802.3ae 10

IEEE 802.3 10BASE-T

Gigabit Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-

IEEE 802.1ax

TX
RFC compliance
RFC 768 - UDP
RFC 1256 - Internet
RFC 783 - TFTP

ROUTER-SWITCH.COM
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Model

8 Ports

16 Ports

RFC 791 - IP

24 Ports (1/10G
uplinks)

48 Ports
(1/10G
uplinks)

Protocol (ICMP) Router
Discovery

RFC 792 - ICMP
RFC 1305 - NTP
RFC 793 - TCP
RFC 1492 - TACACS+
RFC 826 - ARP
RFC 1493 - Bridge MIB
RFC 854 - Telnet
RFC 1542 - BOOTP
RFC 951 - Bootstrap

extensions

Protocol (BOOTP)
RFC 1901 - SNMP v2C
RFC 959 - FTP
RFC 1902-1907 - SNMP
RFC 1112 - IP Multicast

v2

and IGMP
RFC 1981 - Maximum
RFC 1157 - SNMP v1
RFC 1166 - IP Addresses

Transmission Unit
(MTU) Path Discovery
IPv6
FRC 2068 - HTTP
RFC 2131 - DHCP
RFC 2138 - RADIUS
RFC 2233 - IF MIB v3

ROUTER-SWITCH.COM
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CISCO SWITCH CATALYST 2960L BASIC ORDERING INFORMATION
10/100/1000
SKU

Ethernet
ports

Uplink
interfaces

Available
PoE

Fanless

power

Dimensions
(H x D x W)

Weight

1.73 x 8.45
WS-C2960L-8TS-LL

8

2 SFP

–

x 10.56 in.

3.33 lb

(4.4 x 21.5 x

(1.51kg)

Y
26.8 cm)
1.73 x 9.45

WS-C2960L-8PS-LL

8

2 SFP

67W

Y

x 10.56 in.

4.50 lb

(4.4 x 24 x

(2.04kg)

26.8 cm)
1.73 x 8.45
WS-C2960L-16TS-LL

16

2 SFP

–

x 10.56 in.

3.41 lb

(4.4 x 21.5

(1.55kg)

Y
x 26.8 cm)
1.73 x 9.45

WS-C2960L-16PS-LL

16

2 SFP

120W

x 10.56 in.

4.65 lb

(4.4 x 24 x

(2.11kg)

Y
26.8 cm)
1.73 x 9.45

WS-C2960L-24TS-LL

24

4 SFP

–

Y

x 17.5 in.

6.04 lb

(4.4 x 24 x

(2.74kg)

44.5 cm)

WS-C2960L-24PS-LL

ROUTER-SWITCH.COM
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4 SFP

195W

1.73 x 10.45

7.41 lb

x 17.5 in.

(3.36kg)

Y

16

10/100/1000
SKU

Ethernet
ports

Uplink
interfaces

Available
PoE

Fanless

power

Dimensions
(H x D x W)

Weight

(4.4 x 26.5 x
44.5 cm)
1.73 x 9.45
WS-C2960L-48TS-LL

48

4 SFP

–

Y

x 17.5 in.

6.57 lb

(4.4 x 24 x

(2.98kg)

44.5 cm)
1.73 x 11.5
WS-C2960L-48PS-LL

48

4 SFP

370W

x 17.5 in.

10.08 lb

(4.4 x 29.2 x

(4.57kg)

N
44.5 cm)
1.73 x 9.45

WS-C2960L-24TQ-LL

24

4 SFP+

–

x 17.5 in

6.06 lb

(4.4 x 24 x

(2.75kg)

Y
44.5 cm)
1.73 x 10.45

WS-C2960L-24PQ-LL

24

4 SFP+

195W

Y

x 17.5 in

7.39 lb

(4.4 x 26.5 x

(3.35kg)

44.5 cm)
1.73 x 9.45
WS-C2960L-48TQ-LL

48

4 SFP+

–

x 17.5 in

6.68 lb

(4.4 x 24 x

(3.03kg)

Y
44.5 cm)
1.73 x 11.5

WS-C2960L-48PQ-LL

48

4 SFP+

370W

x 17.5 in

9.81 lb

(4.4 x 29.2 x

(4.54kg)

N
44.5 cm)
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SOURCES
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-l-seriesswitches/data_sheet-c78-737665.html

RELATED INFORMATION
Cisco Catalyst 2960-L Series Switches: Small LAN Lite Switches with PoE
How to Configure a Virtual Stack on Cisco Catalyst 2960-L?
Configuring High Availability on Virtual Stacking
FlexStack vs. Virtual Stacking
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Data Sheet

Cisco Industrial Ethernet 1000 Series Switches
Product Overview
The Cisco® Industrial Ethernet (IE) 1000 Series Switches are compact rugged switches aimed at operational
technology (OT) users with limited IT network knowledge. The IE 1000 Series Switches provide an easy
transformation from the legacy factory to digital solution. For machine builders and machine-to-machine (M2M)
solutions, it is an attractive entry level product as a GUI-based, lightly-managed switch. The IE 1000 is a good fit
for locations with harsh temperatures and small spaces and is Power over Ethernet (PoE) capable with zero IT
management.
The IE 1000 is ideal for industrial Ethernet applications where small and easy-to-be-managed hardened products
are required, including factory automation, intelligent transportation systems, city-surveillance programs, building
automations etc.
The Cisco IE 1000 Series Switches complement the current industrial Ethernet portfolio of related Cisco industrial
switches, such as the Cisco IE 2000, IE 3000, IE 4000 and IE 5000 Series managed Switches.
The IE 1000 can be easily installed on your network. Through a user-friendly web device manager, the IE 1000
provides easy out-of-the-box configuration and simplified operational manageability to deliver advanced and secure
multiservices over industrial networks.

Features and Benefits
The Cisco IE 1000 Series Switches are designed for low cost, low ports, and small sizes. They offer:
●

Scalability: Four models are available supporting 5, 6, 8 and 10 Ethernet ports, with Fast Ethernet (FE) and
Gigabit Ethernet (GE), copper and fiber uplinks options

●

Easy integration: Zero-touch IP discovery or Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)IP addressing
and simple web GUI-based management

●

Fast startup time: Starts 30 seconds from cold boot

●

Manageability: Web GUI interface, and diagnostics and analysis options through Simple Network
Management Protocol (SNMP) and syslog

●

Security: secure access; port-security

●

Minimize data load: VLAN aware, Internet Group Management Protocol (IGMP) and DHCP snooping to
filter unwanted data

●

Lightly-managed: Spanning-tree protocol (STP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery
Protocol aware

●

Gigabit uplink: Two fiber-optic SFP based. uplink for up to 50 miles (80 kilometers) links

●

Industrial PoE: Up to eight PoE (IEEE 802.af) and PoE+ (802.3at) supported on selected models

●

Redundant voltage feeds, alarm relays support and DIN rail mount

●

Industrial environmental compliance and certifications: Ethernet/IP (CIP)
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Product Specifications
●

Maximum Forwarding Bandwidth 2.8Gbps

●

Maximum Switching Bandwidth 5.6Gbps

Detailed Product Information
Figure 1 shows switch models, and Table 1 shows the Cisco IE 1000 Series Switches configuration information.
Table 2 lists the SKUs for power supplies. Table 3 includes the 1000 product specifications. Table 4 lists software
features. Table 5 includes compliance specifications. Table 6 outlines management and relevant industry
standards.
Figure 1.

Cisco Industrial Ethernet 1000 Series Switches

Table 1.

Cisco IE 1000 Series Switches Configurations

Product Number

Total Ports

Fast Ethernet
Copper Uplink

IE-1000-4T1T-LM

5

1

IE-1000-6T2T-LM

8

2

IE-1000-4P2S-LM

6

2

4

48-54V

IE-1000-8P2S-LM

10

2

8

48-54V

Table 2.

GE SFP Uplink

Fast Ethernet Copper
Downlink

PoE/PoE+

4

Input Power
Voltage
12-24V

6

12-24V

Power Supplies and Mounting Kit Available for Cisco IE 1000 Series Switches

Product Number

Rated Nominal Input
Operating Range

Supported Input
Voltage Operating
Range

Power Output

PoE/PoE+ Support

Use Case Scenario

PWR-IE50W-AC=

AC 100-240V/1.25A
50-60Hz

AC 90-264V

24VDC/2.1A

No

Provides power to
non-PoE PIDs

Or

DC 106-300V
24VDC/2.1A

No

Provides power to
non-PoE PIDs

Or

DC 125-250V/1.25A
PWR-IE50W-ACIEC=

AC 100-240V/1.25A
50-60Hz

AC 90-264V
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Product Number

Rated Nominal Input
Operating Range

Supported Input
Voltage Operating
Range

Power Output

PoE/PoE+ Support

Use Case Scenario

PWR-IE65W-PC-AC=

AC 100-240V/1.4A
50-60Hz

AC 90-264V

54VDC/1.2 A

Yes

Supports up to 3 ports
PoE or 1 PoE+ port
when used in PoE
power input in an AC
or high DC
environment

Or

Or
DC 106-300V

DC 125-250V/1.0A

PWR-IE65W-PC-DC=

DC 24-48VDC/4.5A

DC 18-60V

54VDC/1.2 A

Yes

Supports up to 3 ports
PoE or 1 PoE+ port
when used in a DC
environment

PWR-IE170W-PCAC=

AC 100-240V/2.3A
50-60Hz

AC 90-264V

54VDC/3.15A

Yes

Or

DC 106-300V

Support up to 8 ports
PoE or 5 PoE+ ports
when used in AC
environment

54VDC/3.15A

Yes

Support up to 8 ports
PoE or 5 PoE+ ports
when used in DC
environment

Or

DC 125-250V/2.1A
PWR-IE170W-PCDC=

DC 12-54V/23A

STK-RACKDINRAIL=

19 in. DIN Rail mount
kit

Table 3.

DC 10.8-60V

Product Specifications

Description

Specification

Hardware

● DRAM: 128 MB DDR2 without ECC
● Onboard flash memory: 160 MB

Alarm

● Alarm I/O: output connector on top panel of 4P2S and 8P2S, 1.0A@24VDC or 0.5A@48VDC

Power consumption

● IE1000-4T1T: 4.2W
● E1000-6T2T: 5.3W
● IE1000-4P2S: without PoE 8.6W, with PoE 72-140.4W
● IE1000-8P2S: without PoE 10.6W, with PoE 134.4-205.2W

Connectors and
cabling

● 100BASE-FX MMF (2 km)—TBD with engineer input
● 10/100/1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling

Dimensions (H x W x
D)

● IE-1000-4T1T-LM: 5.0” H x 1.50” W x 4.5” D (127mm H x 38mm W x 115mm D)
● IE-1000-6T2T-LM: 5.0” H x 1.8” W x 4.5” D (127mm H x 45.7mm W x 115mm D)

including DIN rail

● IE-1000-4P2S-LM, IE-1000-8P2S-LM: 5.0”H x 1.8” W x 5.3”D (127mm H x 45.7mmW x 134mm D)
● PWR-IE50W-AC=: 5.8"H x 2.0"W x 4.4"D (147mm H x 51 mm W x 112mm D)
● PWR-65W-PC-AC=: 5.9 "H x 2.6”W x 4.6”D (150mm H x 66mm W x 117mm D)
● PWR-65W-PC-DC=: 5.9 "H x 2.6”W x 4.6"D (150mm H x 66mm W x 117mm D)
● PWR-IE170W-PC-AC=: 5.93 x 3.72 x 5.60 in. (150.6 x 94.5 x 142.2mm)
● PWR-IE170W-PC-DC=: 5.93 x 4.47 x 5.75 in. (150.6 x 113.5 x 145.8mm)

Weight

● IE-1000-4T1T-LM - 1.10 lb (0.50 kg)
● IE-1000-6T2T-LM - 1.25 lb (0.57 kg)
● IE-1000-4P2S-LM - 1.70 lb (0.77 kg)
● IE-1000-8P2S-LM - 1.85 lb (0.84 kg)

Power supply weight

● PWR-IE50W-AC=: 1.4 lb (0.65 kg)
● PWR-IE50W-AC-IEC=: 1.4 lb (0.65 kg)
● PWR-IE65W-PC-DC=: 2.6 (1.18 Kg)
● PWR-IE65W-PC-AC=: 2.7 (1.24 Kg)
● PWR-IE170W-PC-AC=: 3.88 pounds (1.76 kg)
● PWR-IE170W-PC-DC=: 3.7 pounds (1.67 kg)
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Table 4.

Cisco IE 1000 Software Features

Description

Specification

Software features

LLDP, Cisco CDP aware, MSTP, STP Portfast, ICMP Vlans, static IP, Trust Ingress DSCP, COS, Priority Port, port security, IGMP querier, DHCP server SNMP v2/v3, SNMP traps, syslog, IGMP snooping, DHCP snooping, BPDU guard,
Etherchannel, Alarms, PoE capability, Smartport Macro, SPAN/Port Mirroring, Strom Control, EtherNet/IP (EDS)

Table 5.

Compliance Specifications

Description

Specification
● UL/CSA 60950-1
● EN 60950-1

Safety Certifications

● CB to IEC 60950-1 (with country deviations)
● NOM to NOM-019-SCF1 (through partners and distributors)
● UL/CSA/IEC/EN 61010-2-201
● CE Marking
● ANSI/ISA 12.12.01 (Class1, Div2 A-D)*
● EN 60079-0, -15 ATEX certificate (Class 1, Zone2 A-D)*
● IEC 60079-0, 15 (report only)*

Hazardous
Locations

● UL 60079-0, 15*
● CAN/CSA C22.2 No. 60079-0, -15*
*

EMC Emissions and
Immunity
Compliance

Cabinet enclosure required
● FCC 47 CFR Part 15 Class A
● EN 55022/CISPR 22 Class A
● EN 55016-1-1, -1-4, -2-3 Class AVCCI Class A
● RoHS compliance
● AS/NZS CISPR 22 Class A, AS/NZS CISPR 24
● CISPR11 Class A, CISPR22 Class A
● ICES 003 Class A
● KCC Marking (Korea)
● CE Marking
● RCM Marking (Australia/New Zealand)
● EAC Marking (Eurasian Conformity)
● Anatel (Brazil)
● China NAL
● IEC/EN/EN61000-4-2 (Electro Static Discharge), 8kV air/6kV contact
● IEC/EN 61000-4-3 (Radiated Immunity, 10 V/m 80-2000MHz, 3V/m 2000-2700MHz)
● IEC/EN 61000-4-4 (Fast Transients - 2kV DC power, 2kV data line, 4kv earth)
● IEC/EN 61000-4-5 (Surge 2 kV/1 kV DC power, 2 kV shielded and unshielded data line)
● IEC/EN 61000-4-6 (Conducted Immunity, 10 V/emf 0.15-80MHz)

Shock and Vibration

● IEC/EN 61000-4-8 (Power Frequency Magnetic Field Immunity 30A/m 60 sec, 300A/m 3 sec)
● IEC/EN 61000-4-9 (Pulse Magnetic Field Immunity 300A/m)
● IEC/EN 61000-4-29 (Voltage Dips Immunity)
● IEC 60068-2-27 (Operational Shock: 30G 11ms, half sine)
● IEC 60068-2-27 (Non-Operational Shock 65-80G, trapezoidal)
● IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 (Operational Vibration)
● EC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-47 (Non-operational Vibration)
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Description

Specification

Industry Standard

● IEC/EN 61000-6-1 (Immunity for Light Industrial Environments)
● IEC/EN 61000-6-2 (Immunity for Industrial Environments)
● IEC/EN 61000-6-4 (Emissions for Industrial Environments)
● EN 61131-2 (PLC Zone A & B, EMC/EMI, environmental, mechanical)
● EN61326-1 (Industrial Controls)
● Marine –TAC (Temp-A, Humid-B, Vib-A, EMC-A, Enc-A)
● N 50581 (RoHS)
● China RoHS
● EU WEEE
● NEMA TS-2 (EMC, environmental, mechanical)
● IP30
● IEC 60068 -2-3
● IEC 60068-2-30 (Test Db)

Humidity

● Relative humidity: 5% to 95% non-condensing
Operating
Temperature

● IE-1000-4T1T-LM, IE-1000-6T2T-LM

◦ -20 C to 70 C (vented enclosure operating)
◦ -20 C to 60 C (sealed enclosure operating)
◦ -16 C to 75 C (fan or blower-equipped enclosure operating)
● IE-1000-4P2S-LM, IE-1000-8P2S-LM

◦ -40 C to +70 C (vented enclosure operating)
◦ -40 C to +60 C (sealed enclosure operating)
◦ -34 C to +75 C (fan or blower-equipped enclosure operating)
● Operational altitude: Up to 13.8k ft
● IEC 60068-2-1
● IEC 60068-2-2
● IEC 60068-2-56
● -40 C to +85 C (storage temperature)
● IEC 60068-2-14 (Test Nb)
● Storage altitude: Up to 15,000 ft
Mean Time Between
Failure (MTBF)

● Meantime between failure: 374,052 hours (42.7 years)

Warranty

● Five-year limited warranty on all IE-1000 hardware PIDs and all IE power supplies defined in Table 2 previously. See
the following link for details on warranty

Table 6.

Management and Standards

Description
IEEE Standards

Specification
● IEEE 802.1D MAC bridges, STP
● IEEE 802.1p Layer 2 COS prioritization
● IEEE 802.1q VLAN
● IEEE 802.1s Multiple SpanningTrees
● IEEE 802.1w Rapid SpanningTree
● IEEE 802.1AB LLDP
● IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)
● IEEE 802.3af

Specification
● IEEE 802.3af Power over Ethernet
● IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
● IEEE 802.3ah 100BASE-X SMF/MMF only
● IEEE 802.3x full duplex on 10Base-T
● IEEE 802.3 10BASE-T specification
● IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
● IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
● IEEE 802.3z 1000BASE-X specification

● IEEE 802.3at
RFC Compliance

● RFC 768: UDP
● RFC 783: TFTP

● RFC 1256: ICMP Router Discovery
● RFC 1305: NTP

● RFC 791: IPv4 protocol
● RFC 792: ICMP

● RFC 1534: DHCP and BootP interoperation
● RFC 1542: Bootstrap Protocol

● RFC 793: TCP
● RFC 826: ARP

● RFC 1643: Ethernet Interface MIB
● RFC 1757: RMON

● RFC 854: Telnet
● RFC 951: BootP

● RFC 2068: HTTP
● RFC 2131, 2132: DHCP
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Description

Specification

Specification

● RFC 959: FTP
● RFC 1157: SNMPv1

● RFC 2236: IGMP v2
● RFC 2571: SNMP Management

● RFC 1901,1902-1907: SNMPv2
● RFC 2273-2275: SNMPv3

● RFC 4250-4252: SSH Protocol

● RFC 1166: IP Addresses
SFP Transceivers

● GLC-FE-100FX-RGD 2km/MMF
● GLC-FE-100FX 2km/MMF

● GLC-LH-SM 550m/MMF, 10km/SMF
● GLC-LH-SMD 550m/MMF,10km/SMF

● GLC-FE-100LX-RGD 10km/SMF
● GLC-FE-100EX 40km/SMF

● GLC-LX-SM-RGD 550m/MMF, 10km/SMF
● GLC-ZX-SM-RGD 70-100km/SMF

● GLC-FE-100LX 10km/SMF
● GLC-FE-100BX-D 10km/SMF

● GLC-EX-SMD
● GLC-BX-D 10km/SMF

● GLC-FE-100BX-U 10km/SMF
● GLC-FE-100ZX 80km/SMF

● GLC-BX-U 10km/SMF
● GLC-BX40-DA 40km/Single Strand SMF
● GLC-BX40-U 40km/Single Strand SMF

● GLC-T GigE Copper Transceiver
● GLC-SX-MM-RGD 220-550m/MMF
● GLC-SX-MM 220-550m/MMF
● GLC-SX-MMD
Simple Network
Management
Protocol (SNMP) MIB
Objects

● GLC-BX80-D 80km/Single Strand SMF
● GLC-BX80-U 80km/Single Strand SMF
● GLC-TE

● MIB-II

Figures 2 through 5 show the mechanical dimension details of the various IE 1000 models.
Figure 2.

IE1000-4T1T-LM
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Figure 3.

IE1000-6T2T-LM

Figure 4.

IE1000-4P2S-LM

Figure 5.

IE1000-8P2S-LM
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Warranty Information
Warranty information for the Cisco IE 1000 Series Switches is available at https://www.ciscoservicefinder.com/warrantyfinder.aspx.

Cisco and Partner Services
At Cisco, we’re committed to minimizing our customers’ TCO, and we offer a wide range of services programs to
accelerate customer success. Our innovative programs are delivered through a unique combination of people,
processes, tools, and partners, resulting in high levels of customer satisfaction. Cisco Services helps you protect
your network investment, optimize network operations, and prepare your network for new applications to extend
network intelligence and the power of your business.
Some of the key benefits our customers can receive from Cisco Services are:
●

Mitigating risks by enabling proactive or expedited problem resolution

●

Lowering TCO by taking advantage of Cisco expertise and knowledge

●

Minimizing network downtime

●

Supplementing your existing support staff so they can focus on additional productive activities

For more information about Cisco Services, visit Cisco Technical Support Services or Cisco Advanced Services at
https://www.cisco.com/web/services/.

Cisco Capital
Flexible Payment Solutions to Help You Achieve Your Objectives
Cisco Capital makes it easier to get the right technology to achieve your objectives, enable business transformation
and help you stay competitive. We can help you reduce the total cost of ownership, conserve capital, and
accelerate growth. In more than 100 countries, our flexible payment solutions can help you acquire hardware,
software, services and complementary third-party equipment in easy, predictable payments. Learn more.

For More Information
For more information about the Cisco IE 1000 Series Switches, visit https://www.cisco.com/go/ie1000 or contact
your local account representative.
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Funciones y
rendimiento potentes
a un precio asequible
Switches Cisco de la serie 300
Para estar un paso adelante en un mercado competitivo, las empresas en crecimiento
necesitan sacarle todo el provecho posible a su dinero. Esto signiica obtener el máximo
valor de sus inversiones tecnológicas, pero también asegurarse de que los empleados
posean un acceso rápido y coniable a la inempresación y a las herramientas comerciales
que necesitan. Cada minuto que un empleado ocupa en esperar una aplicación que no
responde y cada minuto que su red está inactiva poseen un impacto en sus ganancias
netas. Cuando su empresa necesite funciones de seguridad y switch más avanzadas,
pero el valor siga siendo la prioridad absoluta, estará listo para la nueva generación
de switches administrados Cisco® Small Business: la serie 300 de Cisco.
Conecte a su empresa
La serie 300 de Cisco ofrece la combinación ideal
de funciones y asequibilidad para crear una fuerza
de trabajo más eiciente y mejor conectada.

For
Small
Business
© 2013 Cisco y/o sus iliales. Todos los derechos reservados.

Eleve el nivel con una red de clase empresarial
La serie 300 de Cisco es una amplia cartera de switches administrados
asequibles que ofrecen una base potente para la red de su empresa.
Estos switches mejoran la disponibilidad de sus aplicaciones comerciales
críticas, protegen su inempresación sensible y optimizan el ancho
de banda de su red para lograr un lugar de trabajo más productivo
y efectivo. Fácil de conigurar y utilizar, la serie 300 de Cisco ofrece
la combinación ideal de asequibilidad, rendimiento y capacidades en
una solución diseñada especíicamente para empresas en crecimiento.
• Acelere la transferencia de archivos y mejore las redes lentas
e inactivas con una solución rigurosamente probada para ofrecer
alta disponibilidad, rendimiento y tiempo de actividad.
• Fortalezca a sus empleados con soluciones de comunicación
y productividad de última generación como telefonía IP y
conectividad inalámbrica segura, sin afectar el rendimiento
ni la seguridad de sus aplicaciones comerciales.
• Proteja su empresa con capacidades de seguridad que bloquean
su red y controlan eicazmente el acceso.

Tabla 1. Switches Cisco de la serie 300
Modelo del producto

Puertos

Puertos de expansión

PoE

Fast Ethernet
SF300-08

8 puertos 10/100

SF302-08

8 puertos 10/100

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SF302-08P

8 puertos 10/100

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SF302-08MP

8 puertos 10/100

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SF300-24

24 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

SF300-24P

24 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SF300-24MP

24 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SF300-48

48 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

SF300-48P

48 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-10

8 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-10P

8 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-10MP

8 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-10SFP

8 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-20

18 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-28

26 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-28P

26 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-28MP

26 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-52

50 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-52P

50 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-52MP

50 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

o

Gigabit Ethernet

*Cada puerto mini convertidor de interfaz Gigabit (GBIC) combinado posee un puerto Ethernet 10/100/1000 y una ranura Gigabit Ethernet mini GBIC/factor de empresa
pequeño enchufable (SFP), con un puerto activo simultáneamente.
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Ofrezca las funciones apropiadas a un precio
adecuado
Los switches Cisco de la serie 300 ofrecen funciones de switch mejoradas
que admiten tecnologías avanzadas, incluidas la inteligencia de la calidad
de servicio (QoS) y la administración avanzada de tráico para simpliicar
el agregado de servicios inalámbricos, de voz y de seguridad. Estas
funciones avanzadas de switching administrado le ofrecen una variedad
de capacidades para controlar el tráico a lo largo de su red y ayudan
a que sus aplicaciones se ejecuten con el máximo rendimiento, en una
solución con diseño y precio para empresas en crecimiento.
• Impulse las comunicaciones comerciales con telefonía IP, servicios
inalámbricos y otras implementaciones avanzadas a través de
la conectividad de alimentación por Ethernet (PoE), QoS y LAN
virtuales para segmentar el tráico de la red.
• Active medidas de seguridad sólidas, como listas de control de
acceso (ACL) y LAN virtuales (VLAN) para usuarios temporales,
a in de ofrecer servicios enriquecidos a los usuarios, al mismo
tiempo que protege las aplicaciones y la inempresación.
• Satisfaga sus necesidades de conexión en red presentes y futuras
con funciones avanzadas, como routing estático y compatibilidad
con IPv6, que le permiten habilitar la última generación de
aplicaciones de red y sistemas operativos sin necesidad
de una actualización de equipos de gran magnitud.
• Reduzca el consumo de energía gracias a estos switches
ecológicos. Diseñados para optimizar el consumo de energía, los
switches ofrecen eiciencia energética sin afectar el rendimiento
mediante el apagado de los puertos cuando no están en uso.
Puede elegir modelos que no tienen ventiladores para que
funcionen de silenciosa y discretamente, incluso al tiempo
que reducen los costos de energía.

Simpliique la coniguración y la administración
Los switches Cisco de la serie 300 están diseñados para una fácil coniguración y administración. Facilitan la
coniguración y la administración incluso en entornos de red complejos y reducen el tiempo que su personal dedica
a la administración de la red y la resolución de problemas.
• Acelere la coniguración con una interfaz intuitiva basada en web que simpliica la seguridad, la priorización
del tráico de calidad de servicio, la coniguración y la administración.
• Acelere la coniguración con herramientas fáciles de usar, como Cisco Discovery Protocol, la utilidad de detección
de red Cisco FindIT, una herramienta de complementos de navegador gratuita que, de manera automática,
descubre switches, ofrece inempresación clave sobre productos y se ejecuta directamente en la IU de la Web y
Cisco Smartports, que le permiten a su red detectar y conigurar automáticamente todos los dispositivos de Cisco
conectados.
• Una interfaz de línea de comandos (CLI) y una CLI basada en menú también están disponibles para clientes que
preieren la coniguración en empresato de texto.
• Funciones inteligentes simpliican las implementaciones de voz. Los switches admiten la creación dinámica
y automática de parámetros de red VLAN de voz y calidad de servicio (QoS) en los switches de la red, la
coniguración automática de puertos basada en los terminales conectados, que indican a los terminales cuáles
son las coniguraciones correctas para usar y aplican las coniguraciones correctas a los terminales de voz,
a in de garantizar la alta idelidad del tráico de voz.
• Proteja su inversión con una solución diseñada y probada para integrarse fácilmente con otros productos de redes
y comunicaciones de Cisco, incluida toda la cartera Cisco Small Business.

© 2013 Cisco y/o sus iliales. Todos los derechos reservados.

3

Garantía de hardware limitada de por vida
de Cisco
La serie 300 de Cisco ofrece una garantía limitada de por vida de
hardware con reemplazo avanzado el día hábil siguiente (donde esté
disponible, en su defecto envío en el mismo día) y una garantía limitada
de por vida para ventiladores y fuentes de alimentación. Además,
Cisco ofrece correcciones de errores de software durante el término
de la garantía y soporte técnico telefónico sin costo alguno durante
los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra. Para descargar
actualizaciones de software, visite: www.cisco.com/cisco/web/
download/index.html.
Los términos de la garantía del producto y otra inempresación aplicable a
los productos de Cisco están disponibles en: www.cisco.com/go/warranty.

Servicio y soporte técnico
Los switches Cisco de la serie 300 están respaldados por el servicio de
asistencia técnica de Cisco Small Business, que ofrece una cobertura
asequible para su tranquilidad. Este servicio por suscripción le ayuda
a proteger su inversión y a obtener el máximo valor de los productos
Cisco Small Business. Proporcionado por Cisco y respaldado por su
partner de conianza, este servicio integral incluye asistencia técnica
telefónica y acceso a Cisco Small Business Support Center.

Una base sólida para la red de la empresa
en crecimiento
Los switches Cisco de la serie 300 ofrecen las funciones apropiadas al
precio adecuado, junto a la coniabilidad, el rendimiento y la protección
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CONVERSORES DE MEDIO ( No gestionables).

10/100TX <> 100FX ( SC)
C-FE-FSC …..Conversor 10/100TX<>100FX multimodo SC ( hasta 2 km)
C-FE-FSC-S20……...Conversor10/100TX<>100FX monomodo SC ( hasta 20
Km)
C-FE-FB3SC.S20/ C-FE-FB5SC.S20: Conversores 10/100 Tx<> 100 Fx SMK,
por una fibra (a utilizar por parejas (B3/B5)
Estos conversores pueden alimentarse de 3 maneras distintas:
- Mediante la fuente de alimentacion externa que se proporciona ( 110-220Vac)
- Mediante un simple cable USB conectado al puerto USB standard de
cualquier ordenador ( Pc o portátil)
- Mediante el uso (opcional) de los bastidores para rack de 19”. En este caso se
pueden montar 12 o 14 conversores
por cada bastidor y alimentarse en 48VDC o en 220Vac según el modelo de
bastidor.
Caracteristicas y especificaciones
- IEEE 802.3 10Base-T and IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX Standards
- MDI/MDI-X Auto Negotiation
- LEDs : POWER, FX LINK/ACT, 100, TP LINK/ACT, FDX/COL.
- LLR (Link Loss Return) for FX Port & LFP functions
Longitud de onda: Multi-modo: 1310nm;……………….. Mono-modo: 1310nm
Fuente de alimentacion externa ( incluida) : 100 to 240VAC 50 to 60Hz--- 2A
+5V,
Posibilidad de alimentacón por USB ( seleccionable mediante interruptor)
Dimensiones: 70.5mm(L)X94mm(W)X26.5mm(H)
Humedad relativa: 5% to 90%
Temperatura de funcionamiento: 0 to 60ºC
Temperatura de almacenamiento: -20 to 70ºC
Cumple con FCC, y marcado CE
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1000TX <>1000 FIBRA ( LC)
C-G-GLC…………….Conversor 1000TX<>1000 SX multimodo LC ( hasta
220m -62,5/125 y hasta 550m -50/125)
C-G-GLC.10………...Conversor 1000TX<>1000 LX monomodo LC ( hasta 10
Km)
C-G-GLC+…………… Conversor 1000TX<>1000 LX multimodo LC (Hasta 2
Km. sobre f.o. MM 62,5 ó 50/125)
Estos conversores pueden alimentarse de 2 maneras distintas:
- Mediante la fuente de alimentacion externa que se proporciona ( 110-220Vac)
- Mediante el uso (opcional) de los bastidores para rack de 19”. En este caso se
pueden montar 12 o 14 conversores
por cada bastidor y alimentarse en 48VDC o en 220Vac según el modelo de
bastidor.
Caracteristicas y especificaciones
- Estandares: IEEE802.3z/ab 1000Base-T 1000Base-SX/LX
LEDs: FX LINK, FX FDX, TP LINK, TP FDX, ACT, POWER
Data rate: 2000Mbps full duplex
TP: 1000 FDX with NWAY auto-negotiation
Longitud de onda: Multi-modo: 850nm;………………….. Mono-modo: 1310nm
Fuente de alimentacion externa ( incluida) : 100 to 240VAC 50 to 60Hz--- 2A
+5V,
Dimensiones: 70.5mm(L)X94mm(W)X26.5mm(H)
Humedad relativa: 5% to 90%
Temperatura de funcionamiento: 0 to 60ºC
Temperatura de almacenamiento: -20 to 70ºC
Cumple con FCC, y marcado CE
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10/100/1000TX <>1000 FIBRA ( LC)
C-GFE-GLC…………….Conversor 10/100/1000TX<>1000 SX multimodo LC (
hasta 220m -62,5/125 y hasta 550m -50/125)
C-GFE-GLC+…………... Conversor 10/100/1000TX<>1000 LX multimodo LC
(hasta 2 Km. sobre f.o. MM 50/125 ó 62,5/125)
C-GFE-GLC.S10………...Conversor 10/100/1000TX<>1000 LX monomodo LC
( hasta 10 Km)
C-GFE-GLC.S30………...Conversor 10/100/1000TX<>1000 LX monomodo LC
( hasta 30 Km)
C-GFE-GLC.S50………...Conversor 10/100/1000TX<>1000 LX monomodo LC
( hasta 50 Km)
C-GFE-GLC.BS3 / C-GFE-GLCBS5………...Conversor 10/100/1000TX<>1000
LX monomodo LC ( hasta 10 Km), Bi direccional, por una sola fibra. A utilizar
por parejas BS3- BS5
Estos conversores pueden alimentarse de 2 maneras distintas:
- Mediante la fuente de alimentacion externa que se proporciona ( 110-220Vac)
- Mediante el uso (opcional) de los bastidores para rack de 19”. En este caso se
pueden montar 12 o 14 conversores
por cada bastidor y alimentarse en 48VDC o en 220Vac según el modelo de
bastidor.
Caracteristicas y especificaciones
Estandares: IEEE 802.3 IEEE 802.3u ,IEEE802.3z/ab, 1000Base-SX/LX
LEDs: FX LINK/Act, TX Link/Act, FDX/COL,PWR,SD,100M
Data rate: 2000Mbps ( full duplex mode)
TP: Auto MDI/MDI-X 10/100/1000 with NWAY auto-negotiation
Longitud de onda: Multi-modo: 850nm;………………….. Mono-modo: 1310nm
Fuente de alimentacion externa ( incluida) : 100 to 240VAC 50 to 60Hz--- 2A
+5V,
Dimensiones: 70.5mm(L)X94mm(W)X26.5mm(H)
Humedad relativa: 5% to 90%
Temperatura de funcionamiento: 0 to 60ºC
Temperatura de almacenamiento: -20 to 70ºC
Cumple con FCC, y marcado CE
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ACCESORIOS: MONTAJE EN RACK 19”
CR-1114RAC
Chasis para montar en rack de 19”. 2 U de altura
Alberga hasta 14 conversores de medio.
Dispone de 2 fuentes de alimentacion ( principal y back
up) de 220Vac
Los conversores se insertan mediante el acoplo de
guias metálicas ( incluidas)
Compacto y sencillo de montar
LEDs: Power LED
Power input: 100-240VAC 50~60Hz
Power consumption (full mode): 60W
Power consumption (empty mode): 10W
Temperatura de funcionamiento: 0~50 C
Temperatura de almacenamiento: -30~60 C
Dimension: 430mm(L) X 200mm(W) X 110mm(H)
Cumple con FCC, y marcado CE
CR-1112
Chasis para montar en rack de 19”. Menos
de 2 U de altura
Alberga hasta 12 conversores de medio.
Dispone de slots para albergar 2 fuentes de
alimentacion ( principal y back-up)
Las Fuentes pueden ser 110-240Vac o
48Vdc
Fuentes intercambiabes en caliente
Los conversores se insertan mediante una ligera presión
Compacto y sencillo de montar
LEDs: Power A, PowerB, Error, Fan ( ventilador)
Power consumption (full mode): 60W
Power consumption (empty mode): 10W
Temperatura de funcionamiento: 0~50 C
Temperatura de almacenamiento: -10~70 C
Dimension: 440mm(L) X 258,6mm(W) X 89 mm(H)
CR-1112AC……………….….Chasis con una fuente de alimentación en AC
CR-1112………………….…..Chasis sin fuentes de alimentación
CPS-AC60W…………………Fuente AC 60W
CPS-DC60W………………...Fuente DC 60W
Cumple con FCC, y marcado CE
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15. ANNEX 9. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

1. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
Denominació: Projecte d’actuacions necessàries per a la MILLORA DE LA SEGURETAT del
Park Güell.
Municipi: Barcelona
Promotor: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
Domicili social: Carrer de Calàbria,66
Població : 08015 Barcelona
CIF : A08765919

D. Francesc Juncosa Esperanza Enginyer Tecnic Industrial col.legiat número 9.115 del colꞏlegi
oficial de Catalunya
DECLARA:
Que el present projecte d’actuacions necessàries per a la MILLORA DE LA SEGUERTAT del
Parc Güell, promogut per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., es refereix a obra
completa en els termes indicats en l’article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (R.D. 1098/01) i l’article 107 de la Llei de Contractes del Sector
Públic (Llei 30/2007 de 30 d’octubre). Entenent-se que la mateixa és susceptible de ser lliurada a
l’ús general, contenint els elements necessaris per a la correcta utilització de l’obra, incloses les
instalꞏlacions, i estan subjectes a les instruccions tècniques de compliment obligatori.

Barcelona. Desembre 2018
Juncosa Sánchez Services Enginyeria i Arquitectura SLP
Francesc Juncosa Enginyer Tècnic Industrial
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Instruccions d’ús i manteniment
1. INTRODUCCIÓ

II.- Instruccions de manteniment:

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi
ambient, les edificacions i noves instalꞏlacions a executar al parc han de rebre un ús i un manteniment
adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides
normativament.

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal
realitzar a les noves edificacions i instalꞏlacions del parc perquè conservi les seves prestacions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no treballadors del parc, respectin les instruccions d’ús i
manteniment que s'especifiquen a continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a les noves instalꞏlacions del
parc pot comportar:
La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a les noves actuacions.
L'envelliment prematur de les noves edificacions, amb la conseqüent depreciació del seu valor funcional i
estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis treballadors del parc o a
tercers (visitants) amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una

L’adaptació de les noves edifciacions i instalꞏlacions de parc, en concret de les instruccions de
manteniment, quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que
les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics
redactors del mateix. La propietat i treballadors del parc deuran portar a terme el Pla de manteniment de
les noves edificacions encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu
manteniment.
Al llarg de la vida útil de les noves actuacions s’anirà recollint tota la documentació relativa a les
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre
de l’Edifici.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de lesseves
instruccions d’ús i manteniment específiques.

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instalꞏlacions amb els conseqüents augments de consums
d’energia i de contaminació atmosfèrica.

PLA DE MANTENIMENT ESPECIFIC DE LES INSTAL.LACIONS DE SEGUERTAT
SEGONS ANNEX DE CONTROL D’ACCESSOS

La pèrdua de seguretat de les instalꞏlacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir les noves edificacions i instalꞏlacions del parc està reflectida
en diverses normatives, entre les que es destaquen:
Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment,
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran
el contingut bàsic del Acta final de recepcio que incloura
Instruccions d'us :
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els treballadors del parc per
desenvolupar a les noves edificacions i instalꞏlacions, o a les seves diverses zones, les activitats previstes
per a les quals van ser projectades i construïdes.

Barcelona. Desembre 2018
Juncosa Sánchez Services Enginyeria i Arquitectura SLP
Francesc Juncosa Enginyer Tècnic Industrial
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17. DOCUMENT 2. PLANOLS
PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT AL PARK GUELL

01 SITUACIÓ

04.-

ESQUEMA ELECTRIC

02.0 PLANTA GENERAL.ZONES A PROTEGIR PERIMETRE

05.-

ESQUEMA CONEXIONS A RACKS,PILONES

02.1 PLANTA GENERAL.ZONES A PROTEGIR INTERIOR

06.-

ESTUDI SEGURETAT I SALUT.PLANTA GENERAL

03.0 PLANTA GENERAL RASES I SISTEMA SEGURETAT
03.1 PLANTA GENERAL ZONES
03.2 PLANTA NOVES RASES ZONA 1
03.3 PLANTA NOVES RASES ZONA 2
03.4 PLANTA NOVES RASES ZONA 3
03.5 PLANTA NOVES RASES ZONA 4
03.6 PLANTA NOVES RASES ZONA 4.1
03.7 PLANTA NOVES RASES ZONA 5
03.8 PLANTA NOVES RASES ZONA 6
03.9 PLANTA NOVES RASES ZONA 7
03.10 PLANTA NOVES RASES ZONA 8
03.11 PLANTA NOVES RASES ZONA 9
03.12 PLANTA NOVES RASES ZONA 10
03.13 PLANTA NOVES RASES ZONA 11
03.13.1 PLANTA NOVES RASES ZONA 11.1
03.13.2 PLANTA NOVES RASES ZONA 11.2
03.13.3 PLANTA NOVES RASES ZONA 11.3 (NO ENTRA DINTRE PROJECTE)
03.13.4 PLANTA NOVES RASES ZONA 11.4 (NO ENTRA DINTRE PROJECTE)
03.14 DETALLS RASES ESCOLA (NO ENTRA DINTRE PROJECTE)
03.14.1 DETALLS RASES ESCOLA (NO ENTRA DINTRE PROJECTE)
03.15 DETALLS RASES
03.15.1 DETALLS RASES
03.15.2 DETALLS RASES
03.15.3 DETALLS RASES
03.15.3 REPLANTEIG PILONES
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01

F.13

F.12

F.14

F.12

F.12

F.10

F.11

F.05

F.08

F.04

F.11
F.07
F.12

F.11

ACCES FORAT DEL VENT

F.09

F.12

ACCES CASA TRIES

F.08

F.10

F.14

F.09

F.13

F.06

F.06

F.07

F.11
F.12

ACCÉS CAN XIROT

ACCÉS COLL DEL PORTELL

F.03

WC

F.04

F.13
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F.03

F.05
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F.28

OLOT CENTRAL

OLOT DRETA

F.25

F.34

F.27

F.20

F.27

F.28

F.33

F.29

ACCÉS BAIXADA DE LA GLÒRIA

F.27

F.28

F.25

F.31

F.26

F.21

F.26
F.21

F.34

JOCS

F.28

F.29

F.29

F.32

F.22

F.23
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F.24

F.32

F.28
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F.30

F.31

PLANTA GENERAL. ESTAT ACTUAL
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02.0

F.D

F.E1

F.H

F.G

F.J1

F.F1

F.J2

F.J3

F.F2

F.E2

ACCES FORAT DEL VENT

ACCES CASA TRIES

ACCÉS CAN XIROT

ACCÉS COLL DEL PORTELL
WC

WC

F.C

F.G

F.F
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F.H

F.F

F.I
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WC
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F.B

F.E
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S
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REIXA SUPERIOR

CASETA JARDINER
REIXA INFERIOR

SA

NT

F.D

WC

TA
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I
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A

F.J

CU
E

S

CUES CASETA GUARDA

PAVELLÒ

PAVELLÒ
CUES TAQUILLES OLOT

F.E

OLOT DRETA

OLOT CENTRAL

ACCÉS DE SANT JOSEP
DE LA MUNTANYA

F.B2
ACCÉS BAIXADA DE LA GLÒRIA

F.B1
F.A2

F.A3
JOCS

F.A1

F.I1
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F.I2

PLANTA GENERAL. ESTAT ACTUAL
ZONES A PROTEGIR I FOTOGRAFIES INTERIORS

02.1

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

63
4∅

4∅6

4∅63

3

RACK

B9

4∅63
P4

4∅6

3

3

N.2

B7

6
4∅

P3

N.3

63

2∅

4∅63

4∅63

63
4∅

B28

2∅

63

B8

4∅
4∅

B12

63

63
B10

4∅63
N.1

63
2∅

B5

4∅63

B14

4

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

P2

1∅63

B6

N.4

1∅63

P6

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

3
∅6

ACCES ENTRADES A PROTEGIR
B11

4∅63

4∅63

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

N.8

6
4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

3

2∅12

5+1∅

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

200

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

+1∅
20

0

63
2∅

3x4
fibras

50
2∅
4∅63

2∅

125

1∅40

4x4
fibras

200
5+1∅

2∅12

0
3∅5

1x4
fibras

2x4
fibras

4∅63

63
4∅
2∅125+1∅200
2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

1∅2

00

2∅125+1∅2
4x4
fibras

3∅55

1x4
fibras

0

50
2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

2∅125+

1x4
fibras

1x4
fibras

1x4
fibras

5

1∅50

1∅200

12

90

2∅125+

1∅200

3∅

5x4
fibras

4∅63

00

4x4
fibras

1∅
20

3∅

2∅125+1∅2

1∅50

B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90

2∅125+1∅

2∅125+1∅

0
2x4
fibras

2∅

B21

B19

bàcul de 4m
existent

B2

90

1∅

1∅50

50

4∅63

pujada per
dintre de mur

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

90

2∅

3∅125

1∅63
B20

4∅63

safa

1∅200

af
at
a
+s
63

3∅12
5

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

4∅125

63
4∅

P8.B

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+

2∅63
B22

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63
P10.B

RASA NOVA

B25

5
1∅12
125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM

2∅90

4∅90

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅2
00

5x4
fibras

ta

1∅50
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

4∅

3∅63

5

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅12

4∅63

2∅125+1∅

90

200

4∅
4∅63
3x4
fibras

0
20
1∅
5+
12
2∅

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1x4
fibras
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

B4

200

4∅90

3∅9

3∅125

200

B1

3∅125

63
4∅

00

1x4
fibras

3∅50

5+

125
+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

B264∅63

PLUVIAL

2∅63
2∅90

RACK

PLUVIAL

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

REIXES PLUVIALS

63

ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT

B15

GAS

63
4∅

63
2∅
P7

N.5

2∅

2Ø125+1Ø200

63

2Ø50

B16

3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata
1Ø125
4Ø125

Ajuntament
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

PLANOL RASES, GENERAL

03.0

6
4∅

3

4∅6
3

4∅63
B9

4∅63

3

63
4∅

N.2

B7

P4

4∅6

P3

N.3

63

2∅

63

4∅63

4∅63

4∅

B28

3

6
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅
B14

B6

ZONA 8

N.4
P6

P2

1∅63

B5

4∅63

1∅63

3

6
4∅

ZONA 7
B11

4∅63

ZONA 6

4∅63

ZONA 9

N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅12
5+

1∅20
0

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

3

6
2∅

3x4
fibras

+1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125

1∅40

4x4
fibras

2∅12

0
3∅5

1x4
fibras

5+1∅
200

2x4
fibras

63
4∅

4∅63

ZONA 10
2∅125+1∅200
2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

2∅

125

+1∅

200

2∅125+1∅2
4x4
fibras

3∅5

2∅125+1∅2

00

4x4
fibras

1x4
fibras

3∅55

0
2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

1x4
fibras

1∅
5+
12

2∅

1x4
fibras

5

90

2∅125+
1∅200
1x4
fibras

12

5x4
fibras

3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

0
2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

bàcul de 4m
existent

B2

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

90

2∅

90

4∅
4∅63
3x4
fibras

4∅63

safa
ta

2∅63

+s
af
at
a

B22

63

3∅12
5

3∅125

N.7

4∅90

4x4
fibras

1∅90

4∅125

P9
Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

4∅63

B23

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA

P10.B

1∅
B25

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

B264∅63

2∅63

2∅90

2∅63

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

ZONA 3

63

ZONA 2

B15

63
4∅

2

125

2∅90

Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

RACK

P7

7x4
fibras

63

P8.B

B18

3
∅6

6x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+

4∅90

00
2∅125+1∅2

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

4∅

ZONA 5

5x4
fibras

1∅200

1∅50
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

4∅

3∅63

5

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅12

4∅63

2

1
2∅

3∅125

1∅63
B20

00

∅2

1
5+

2∅125+
1∅200

4∅63

50

1∅

1∅50

pujada per
dintre de mur

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1x4
fibras
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

B4

200

4∅90

3∅9

2∅

90

2∅125+1∅

2∅125+1∅

ZONA 11

3∅125

200

B1

3∅125

3

0
20

2∅125+
1∅200

1∅50

6
4∅

00

1x4
fibras

3∅50

4∅63

4x4
fibras

ZONA 4

ZONA 4.1

N.5

3
∅6

2

B16

ZONA 1
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

PLANOL ZONES, GENERAL

03.1

S
CÉ
IX
BA

3

AG
EL
AD
AD

6
4∅

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

LÒ

N.x

RACK

3

6
4∅
2∅

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RIA

B15

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT

RACK EXTERIOR IP-55

N.5

63

3
∅6

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

2

ACCES ENTRADES A PROTEGIR

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

P7

B16
BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL
PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90

CASETA JARDINER

4∅

63

PE

R

DIN

TR

E

DE

LA

TA

NC

A

PE

ET
RIM

RAL

3Ø125
3Ø63+safata

PE
R FO

RA

DE

LA

4∅63

4∅63

TA

NC
A PE

B9

PER FORA DE LA TANCA PERIMETRAL

RIME

TR
AL

4∅63

1Ø125

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

P4

4∅63

63
2∅
PER FORA

DE LA TANCA

PER FORA DE LA TANCA PERIMETRAL

PERIMETRAL

PER FORA

DE LA TANCA

4Ø125

PERIMETRAL

B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

63
FURTS / PATRIMONI

4∅63

FURTS

FU

RTS

4∅63

VIADUCTE. PASSEIG DELS ENAMORATS

151.880

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, BASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

UYIUOUY

B11

CAMÍ DE CAN MORA

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6
B14

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..

N.8149.930
Connexió
2∅125+
Lavabos

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

3x4
fibras

R10 PALMERES
PASSEIG DE LES

R9

Connexió
Bar
PA
S
PE
R

B27

2∅

Ø312
005+

1∅40

UL

Ó

50

2∅
R8

R11

151.940
150.140

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

SA

Ø200

1∅

20

0

0
Ø20

63
2∅

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M00)

4∅63

63
4∅

4x4
fibras

Ø200

1∅200

00
Ø2

R12
2x4
fibras

0
Ø20

151.650
149.400

S
FURT

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

ZONA DE PICNIC

PLAÇA DE LA NATURA

PART INFERIOR
R7

ERIOR.

152.190
150.760

PASSEIG
R4

DE LES

152.260
151.180

2∅125+1∅200

4x4
PALM
fibras ERE

S

D400A 1x4

fibras

3∅125

1∅63

Ø300

4∅63

PAS PER

RRE
PARTE

PARCS i JARDINS

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M01) 12x4

5x4
fibras

SAULÓ

3∅125

3∅125

3∅

63

PAS PER

SAU
LÓ

6x4
fibras

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M02)

1∅90

Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

P9

NA

ZO

RACK

Aparcament Bicis

S BA

CÉ

AC

2∅63

4∅63

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25
MUR ACCÉS I
PAVELLONS OLOT

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

A DE

IXAD

AO

D
CARRER LARRAR

AL

TR

RIME

B23

CARRER MARIAN

PE

4∅63
4∅50

CARRER D'OLOT

7x4
fibras

4∅125

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M09)

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

ENAMORATS

200
PER

N.7

2∅125+1∅

B22

BAIXADA AMB TUBS
METÀL.LICS VISTOS

PAS

4∅125

safata

PATRIMONI

VIADUCTE INFERIOR
. PASSEIG DELS

2∅63

4x4
fibras

P8.B

146.944
144.244

3∅63

fibras

RACK

3∅50

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M03)

N.6

2∅90

a

af
at
4∅90

3∅63+

RACK EN BANY
(APROFITAR SAFATA
EXISTENT FINS A B20)

PAS PER PAVIMENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

MEGAFONIA
EXISTENT (M07)

PAS PER
PARTERRE

63
4∅

RACK

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

3 TUBS Ø63
METÀL.LICS
VISTOS

1 TUB1 Ø63
METÀL.LIC1
VIST POSTE

BAIXADA AMB TUB
METÀL.LIC VIST

63

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

B4
Timbre pilona entrada
existent

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

90

SAULÓ

3∅125

4∅63

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (F10)

B18

B3

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

2∅125+1∅
200

2∅

PAS PER
REPLA PEDRA

B20

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

4∅

B2

PAS PER

2∅
2∅
90

B21

PAS PER
COSTAT
ESCALA

B1

bàcul de 4m
existent

pujada per
dintre de mur

4∅63

4∅90

Ø30
0
D50
0

90

PATRIMONI

4∅63

+s
D500

JARDÍ D' AÚSTRIA

ESCOLA PÚBLICA
"BALDIRI REIXACH"

B17

2∅125+1∅200

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M04)

1x4
fibras
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

PAS PER
PARTERRE

ZON

P8.A

1x4
fibras

R1a

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1x4
fibras

PLAÇA I TURÓ DE LES TRES CREUS

1∅50

0
30

90

Ø

4∅90

B19

90

1∅50

SAULÓ
1x4
fibras

fibras

4∅

RA
BUGADE
DE LA

0
148.280
146.930

PASSEIG

149.480
147.830

2∅125+1∅20

D400A

DE
PASSEIG

US
CRE
TRES
LES
Ó DE
L TUR
A PER
IMETRA

2x4
fibras

4∅

0
20

1∅
5+
12

2∅

PAS PER
1x4
D250

3∅125

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M10)

3∅90

3x4
fibras

FURTS PATRIMONI

2∅125+1∅
200

PAS PER

R2

R1b

50
1∅

1∅50

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (SF01)

0
2∅125+1∅20

ERES
PALM
LES PAS
PER SAULÓ

PATRIMONI

PLAÇA DELS NENS

5x4
fibras

R
PE RE
S
PA RTER 125
PA 3∅

63
4∅

2∅125+
1∅200
SAULÓ

Ø2
00

R3

SALA HIPÒSTILA

1x4
fibras

152.070
150.870

SAULÓ

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M05)

1∅50

4∅63

PAS PER

00

3∅50

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M06)
2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

S
MORAT

S ENA
G DEL

3∅125

4x4
fibras

Ø2

R5

3∅50
POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M11)

PASSEI

2∅125+1∅200

0

Ø3

0

A

20

00

1∅

00

D4

5+

1∅20

PASSEIG DE LA BUGADERA

12

125+

2∅

2∅

4x4
fibras

R6

PUJADA CANVI DE NIVELL

TE SUP
VIADUC

PAS PER

D400A

PAS PER SAULÓ

PAPAS
RT PE
ER R
RE

1x4
fibras

PALMERES
PASSEIG DE LES
SAULÓ

1x4
fibras

3∅55

150.390
148.690

NI
PATRIMO

2∅125+1∅200

PATRIMONI

2∅125+1∅200

4∅63

PARCS i JARDINS

152.020
151.420

63
4∅

LA
ÒR

GL
IA

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

2∅

63
B16

COTOLENGO

Ajuntament

de Barcelona
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 1

03.2

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV

1x4
fibras

CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA

D500

2∅125+1∅
200

B17

P8.A

PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

RACK EXTERIOR IP-55

3

6
4∅

P8.B

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

ACCES ENTRADES A PROTEGIR

RACK

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

B18

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM

146.944
144.244

PLUVIAL
PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125

4∅

3Ø63+safata

63

4∅63

4∅63
B9

4∅63

1Ø125

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4Ø125

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

P4

4∅63

63
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6
B14

63

B11

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, BASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.

4∅63

*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..

N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

2∅125+
1∅200

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16

de Barcelona
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 2

03.3

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT

EXISTENT FINS A B20)

CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

RACK EXTERIOR IP-55

P9

Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL
ACCES ENTRADES A PROTEGIR

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

4∅63

4∅63
4∅50

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON
SERVEIS EXISTENTS

B23

CLAVEGUERAM
PLUVIAL
PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS

2∅63

2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90

4∅

63

4∅63

3Ø125

4∅63
B9

4∅63

3Ø63+safata

P4

4∅63

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

1Ø125

63
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

4Ø125

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6
B14

63

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, BASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.

4∅63

B11

4∅63

*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.
N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..

2∅125+
1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16

de Barcelona
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 3

03.4

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

B24

Aparcament Bicis

RACK EXTERIOR IP-55

P10.A 4∅63

RASA NOVA

RASA NOVA

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

CARRER M

P10.B

ACCES ENTRADES A PROTEGIR

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

B25
BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL

MUR ACCÉS I
PAVELLONS OLOT

PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT

ARIANAO

GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata

4∅

63

4∅63

4∅63

1Ø125

B9

4∅63

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4Ø125

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

P4

4∅63

63
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

B14

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6

63

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, BASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

B11

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..

N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

2∅125+
1∅200

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 4

03.5

0
+1∅20

5

6x4
fibras

4∅125

3∅12

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M02)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV

BAIXADA AMB TUBS
METÀL.LICS VISTOS

R SAU
LÓ

2∅125

PAS PE

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

7x4
fibras

CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

RACK

4∅125

RACK EXTERIOR IP-55

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

25
1 ∅1
25
1
1∅

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL
ACCES ENTRADES A PROTEGIR

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

PAS PER PAVIMENT

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL

B264∅63
2∅63

PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS
2Ø125+1Ø200

RACK

2∅90

2Ø50
3Ø55

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata

4∅

63

4∅63

4∅63

1Ø125

B9

4∅63

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4Ø125

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

P4

4∅63

63
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

B14

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6

63

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, BASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

B11

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..

N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

2∅125+
1∅200

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16

de Barcelona
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 4.1

03.6

4∅63

fibras

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA

R
PE RRE
S
PA RTE 125
PA 3∅

BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

PAS PER
COSTAT
ESCALA

RACK

B3

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

RACK EXTERIOR IP-55

RACK

3∅125

B1

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

3∅125

1x4
fibras

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL
ACCES ENTRADES A PROTEGIR

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

bàcul de 4m
existent

P1

B2

pilona entrada existent
BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

B4

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL

Timbre pilona entrada
existent

PLUVIAL
REIXES PLUVIALS

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata

4∅

63

4∅63

1Ø125

4∅63
B9

4∅63

N.2

B7

4Ø125

P4

4∅63

P3

N.3

63

2∅

63

4∅63

4∅63

4∅

B28

63
4∅

2∅

63

B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

B14

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6

63
4∅

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

B11

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..
N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅125+
1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63

2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

1∅200
4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5
12

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

0
20

4∅63

200

a
at
+s
af
63

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅
200

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅

90

4∅
4∅63
3x4
fibras

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 5

03.7

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

4∅63

RACK

RACK EXTERIOR IP-55

N.1

1∅63

B6

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

P2

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

B5

4∅63

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

ACCES ENTRADES A PROTEGIR

1∅63

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL
PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata

4∅

63

4∅63

4∅63

1Ø125

B9

4∅63

4Ø125

P4

4∅63

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

63
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

B14

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6

63

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

B11

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..
N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

2∅125+
1∅200

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 6

03.8

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA

B7

4∅63

ANTENA WIFI

N.2

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

RACK EXTERIOR IP-55

P3

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL
ACCES ENTRADES A PROTEGIR

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

3

6
2∅

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL

B8

PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata

4∅

63

4∅63

1Ø125

4∅63
B9

4∅63

4Ø125

P4

4∅63

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

63
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6
B14

63

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

B11

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..
N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅125+
1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16

de Barcelona
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 7

03.9

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m

B9

PER FORA DE LA TANCA PERIMETRAL

BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

P4

4∅6

RACK EXTERIOR IP-55

3

N.3

ACCES ENTRADES A PROTEGIR

63

3

6
2∅

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

4∅

B28

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL
PLUVIAL

4∅
63

REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90

B10

1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata

4∅

63

4∅63

1Ø125

4∅63
B9

4∅63

4Ø125

P4

4∅63

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

63
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

B14

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6

63

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

B11

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..
N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅125+
1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 8

03.10

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

B12

RACK EXTERIOR IP-55

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL
ACCES ENTRADES A PROTEGIR

PLACA IDENTIFICATIVA DE
ZONA VIDEOVIGILADA

63
∅
2

N.4
BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
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PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6
B14

63

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

B11

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 9

03.11

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK
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N.8149.930

RACK EXTERIOR IP-55
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Lavabos
5
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PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

Ø200

2∅
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005+
1∅
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SEGURETAT PL274-800 RAK
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*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63

B11

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 10

03.12
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17-18-19-20-21-22-23-24

3∅

90

3∅50

0
2∅125+1∅20

B21

4∅63

2x4
fibras

3x4
fibras

3 TUBS Ø63
METÀL.LICS
VISTOS

1∅63

B11

1∅50

4∅63

B5

4∅63

63

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

4∅63

P2

1∅63

P6

3∅50

B19

B10

N.1

2∅

B14

2∅50

PATRIMONI

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M04)

11.2

3∅63+

3∅50

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M03)

N.6

2∅63

RACK EN BANY
(APROFITAR SAFATA
EXISTENT FINS A B20)

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

B22

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL

N.7

PLUVIAL
REIXES PLUVIALS

3∅

ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT
GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50

11.1

3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125

Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

Ajuntament

de Barcelona

Príncep d'Astúries 43-45 at3a
08012 Barcelona
Tel-Fax: 93-2175051
e-mail: jss@coac.es

Barcelona
de Serveis
Municipals
_
FRANCESC
JUNCOSA ESPERANZA

3Ø63+safata

P9

Enginyer tècnic Industiral COL.LEGIAT 9.115

1Ø125
4Ø125

4∅63

4∅63

RASA NOVA

PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 11

03.13

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

3∅125

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV

PAS P
ER SA
U

CAMERA TÉRMICA

LÓ

BÀCUL DE 4m

3∅1
25

BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

3∅50

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M03)

RACK EXTERIOR IP-55

2∅63
PAS

B22

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

PER

ACCES ENTRADES A PROTEGIR

SAU

LÓ

N.7

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL
PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata
1Ø125
4Ø125

B24

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅

63

4∅63

4∅63
B9

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..

P4

4∅63

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

N.2

B7

63
2∅
B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

B14

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6

63

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

4∅63

B11

N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅125+
1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

Ajuntament

2∅

63
B16

de Barcelona

Príncep d'Astúries 43-45 at3a
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Enginyer tècnic Industiral COL.LEGIAT 9.115

PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 10

03.13.1

PATRIMON

B19

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

pujada per
dintre de mur

4∅63

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

RACK EXTERIOR

4∅63

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

PAS PER
REPLA PEDRA

ACCES ENTRADES A PROTEGIR
SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM

3∅125

1∅63

PLUVIAL

PAS P
ER

B20

PLUVIAL
REIXES PLUVIALS

SAUL
Ó

ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

4∅63

GAS
2Ø125+1Ø200
2Ø50

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

2Ø90

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M07)

1Ø90

ta

3 TUBS Ø63
METÀL.LICS
VISTOS
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

3Ø55

1Ø50

safa

3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90

3∅63+

3Ø125

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M03)

N.6

3Ø63+safata
1Ø125
4Ø125
*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.

af

at

a

RACK EN BANY
(APROFITAR SAFATA

+s

4∅

63

4∅63

*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63
B9

4∅63

P3

N.3

B28

63

63
2∅

4∅63

4∅63

63
4∅

63

*NOTA 3: LES RASES DE L'INTERIOR DEL PATI DE L'ESCOLA NO FORMA
PART DEL PROJECTE.

P4

4∅63
4∅

N.2

B7

63
2∅
B8

4∅

3∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

63
2∅

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

B14

4∅

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

1∅63

P6

63

INTERFON INOX SORREJAT
SEGONS PROJECTE
TIPUS

4∅63

4∅63

B11

N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅125+
1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

12
3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅
90

4∅63
3x4
fibras

0
20

4∅63

a
af
at
+s
63

200

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

2∅63
B22

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

4∅125

63

P8.B

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

B23

2∅63

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

4∅

5x4
fibras

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

1x4
fibras

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

safata

1∅
5+
12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅
200

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

1∅50

5+

125+

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

2∅

63
B16

EL TRAÇAT DINTRE DE L'ESCOLA ESTA FORA D'AMBIT D'ACTUACIÓ

Ajuntament

de Barcelona
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 10
FORA AMBIT ACTUACIÓ (NOMÉS INFORMATIU)

03.13.2

CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMERA CCTV
CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA

PATRIMONI

ANTENA WIFI

B19

N.x

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

RACK

RACK EXTERIOR IP-55

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL
ACCES ENTRADES A PROTEGIR

SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL
PLUVIAL

pujada per
dintre de mur

4∅63

REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

GAS
2Ø125+1Ø200

SCOLA PÚBLICA
ALDIRI REIXACH"

2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90

4∅63

3Ø50

PAS PER
REPLA PEDRA

3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata
1Ø125
4Ø125
*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.

63
4∅

4∅63

*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.

4∅63
B9

4∅63

4∅63

P3

N.3

B28

63

63

63
2∅

*NOTA 3: LES RASES DE L'INTERIOR DEL PATI DE L'ESCOLA NO FORMA
PART DEL PROJECTE.

4∅63

4∅63

4∅

4∅

N.2

B7

P4

63
2∅
B8

4∅

63

4∅

B12

63
B10

4∅63
N.1

2∅

63

B6

N.4

P2

1∅63

B5

4∅63

1∅63

P6
B14

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

63
4∅

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

4∅63

B11

N.8
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63
4∅

2∅125+
1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

125+
1∅

50

2∅

4∅63

2∅

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅63

2x4
fibras

63
4∅

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

1x4
fibras

1x4
fibras

5
12

90

2∅125+1∅
200
1x4
fibras

3∅
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

50
1∅

4∅63

pujada per
dintre de mur

2∅

90

20

0

3∅63

2∅63

N.6

63
+s

af

at

a

B22

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅
200

4∅90

RACK

3∅50

3∅63+

4x4
fibras

1∅90

63
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

P8.B

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

4∅125

4∅

5x4
fibras

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

B17

2∅125+1∅200

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

P8.A

200

B20

4∅63

1∅

1x4
fibras

B23

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

2∅63

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

5+

2∅

safata

12

3∅125

1∅63

2∅125+1∅

90

4∅
4∅63
3x4
fibras

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

1∅50

3∅125

63
4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅50

1∅

1∅20

5+

125+

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

12

2∅

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

63
4∅
N.5

63
2∅
P7

2∅

63
B16

EL TRAÇAT DINTRE DE L'ESCOLA ESTA FORA D'AMBIT D'ACTUACIÓ
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 10
FORA AMBIT ACTUACIÓ (NOMÉS INFORMATIU)

03.13.3

1∅50

A HIPÒSTILA

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACOINS I SEGURETAT
CAMARA CCTV NBE-4502-AL BULLET 2MP, AUTO IP65 IK10
(COLOR NEGRE)

CAMERA CCTV

CÁMARA DE RED TÉRMICA AXIS Q1941-E (COLOR NEGRE)

CAMERA TÉRMICA
BÀCUL DE 4m
BÀCUL EXISTENT
PILONA AUTOMÀTICA
PILONA FIXA
TIMBRE PILONA ENTRADA
ANTENA WIFI

N.x

POSTE MEGAFONIA
EXISTENT (M04)

2∅
90

RACK

RACK EXTERIOR IP-55

ARQUETA SOTERRADA
AMB REGISTRE VIST

RACK DE TELECOMUNICACIONS AMB INTERCONNEXIÓ
PER FIBRA ÓPTICA EXISTENT.
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A SAULÓ
NOVA CANALITZACIÓ RIGIDA GRAPADA VISTA COM A
PROTECCIÓ MECÀNICA PER FIBRA ÓPTICA + RESERVA
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA A PAVIMENT DE FORMIGÓ
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT ASFALTAT
NOVA CANALITZACIÓ ENTERRADA PER FIBRA ÓPTICA +
RESERVA, AMB RASA PER PAVIMENT TERRA VEGETAL

2∅
90

B21

NOU ARMARI TELECOMUNICACIONS I ELECTRIC
ARQUETA SOTERRADA
OCULTA

ACCES ENTRADES A PROTEGIR
SERVEIS EXISTENTS
CLAVEGUERAM
PLUVIAL

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

PLUVIAL
REIXES PLUVIALS
ELECTRICITAT BAIXA TENSIO
ENLLUMENAT

1x4
fibras

GAS
2Ø125+1Ø200

BÀCUL INOX SORREJAT AMB INCORPORACIÓ
CAMARA + INTERFON

90
∅
2

2Ø50
3Ø55
2Ø90
1Ø90
1Ø50
3Ø90
3Ø50
3Ø63
4Ø90
3Ø125
3Ø63+safata
1Ø125
4Ø125

PAS PER

*NOTA 1: EL TRAÇAT GRAFIAT DELS SERVEIS AFECTATS ES NOMÉS
ORIENTATIU, VASAT AMB LES DADES FACILITADES PER LES COMPANYIES.
NO TE CAP VALIDESA CONSTRUCTIVA.
*NOTA 2: QUALSEVOL CANVI D'ACABATS A MATERIALS SERA DECIDIT PER
LA DEO.
63
4∅

4∅63

4∅63

*NOTA 3: ES REALITZARA EL REPLANTEIG PRECÍS DELS ELEMENTS IN SITU
SOTA VIST I PLAU DE PATRIMONI, PARCS I JARDINDS, BSM, ETC..

B9

4∅63

N.2

B7

P4

4∅63

P3

N.3

B28

63

2∅

63

4∅63

4∅63

63
4∅

4∅

2∅

63

B8

4∅

63

63
4∅

B12

B10

4∅63
N.1

2∅

63

B6

N.4

PILONA AUTOMATICA MÀXIMA INOX SORREJAT
SEGURETAT PL274-800 RAK

P2

1∅63

B5

4∅63

1∅63

P6
B14

63
4∅

INTERFON INOX SORREJAT TIPUS

4∅63

4∅63

B11

N.8

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 248,1 Mtrs
33-34-35-36

63

2∅125+
1∅200

2∅50

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 305,3 Mtrs
29-30-31-32

B27

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 185,9 Mtrs
41-42-43-44

20

0

63
2∅

3x4
fibras

1∅

50

2∅

4∅63

2∅

125+

1∅40

4x4
fibras

1∅200

2∅125+

3∅50

1x4
fibras

4∅

4∅63

2x4
fibras

63

2∅125+1∅200

2∅125+1∅200

1x4
fibras

1x4
fibras

0

2∅125+1∅200
4x4
fibras

1x4
fibras

0
2∅125+
1∅200

1∅50

90

2∅125+1∅
200

1x4
fibras

1x4
fibras

5
B3

4∅

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 282,2 Mtrs
45-46-47-48

2∅

90
4∅90

2x4
fibras

2∅
90

B21

B19

3∅125

0
2∅125+1∅20

2∅125+1∅20

0

B1

3∅90

bàcul de 4m
existent

B2

B4
TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

1x4
fibras
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 274,7 Mtrs
13-14-15-16

4∅63

50
1∅

1∅50

pujada per
dintre de mur

2∅

90

4∅63

1∅

200
5x4
fibras

200

2∅63

+s

af
at

a

B22

63

3∅125

3∅125

N.7

4∅90

6x4
fibras

4x4
fibras

1∅90
Pilona sense
comunicador apertura
des de centre de control

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 440,3Mtrs
1-2-3-4

P9

RACK

Aparcament Bicis

4∅63
4∅50

B18

4∅125

63
4∅

P8.B

7x4
fibras

4∅125

3∅
1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 222,7 Mtrs
9-10-11-12

2∅125+1∅

4∅90

RACK

3∅50

3∅63+

N.6

B17

2∅125+1∅200

3∅63

PUJADA DESDE VESTUARIS FINS A B20
PER SAFATA EXISTENT

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 163,3 Mtrs
37-38-39-40

P8.A

12x4
fibras

3∅125

4∅63

1∅50

1x4
fibras

B23

4∅63

RASA NOVA

B24

P10.A 4∅63

RASA NOVA
1∅12

P10.B
B25

2∅63

5

125
1∅

TRAÇAT NOU DESDE RACK DEL
CARMEL PER TUBS EXISTENTS,
SI NO ES POSIBLE ES FARÀ
RASA NOVA

2∅90

5+

safata

12

2∅

3∅125

1∅63
B20

2∅125+1∅

90

4∅
4∅63
3x4
fibras

RACK

1x4
fibras

P1
pilona entrada existent

Timbre pilona entrada
existent

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 160,1 Mtrs
5-6-7-8

0
20

3∅125

63

1x4
fibras

12
3∅

4∅

5x4
fibras

4∅63

3∅55

1x4
fibras

20

3∅50

2∅125+1∅200

4x4
fibras

1∅

1∅20

1∅50

5+

125+

12

2∅

2X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 2x306,1 Mtrs
17-18-19-20-21-22-23-24

2∅

4x4
fibras

3∅50

B264∅63

2∅63

2∅90

RACK

1X4 FIBRAS DESDE CASA
JARDINERO 100 Mtrs +49-50-51-52

63
4∅

B15

4∅

63

N.5

63
2∅
P7

63
2∅
B16
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

AMPLIACIÓ PLANOL NOVES RASES I CANALITZACIONS, ZONA 10
FORA AMBIT ACTUACIÓ (NOMÉS INFORMATIU)

03.13.4

RASA I ARQUETA DE SERVEIS

5

B

6

5

8a 1

1

7a

9
5

B

6

5

4

1 2 1

3a 7a 9

0.15

LLEGENDA D'ANOTACIONS:

0.15

0.15

3a

0.15

0.60

1

0.80

8a

0.60

0.07

0.50

A

0.40
0.40

0.70

0.29 0.33

A

0.03

3a

0.40
0.48

1

SECCIÓ B

SECCIÓ A

9

0.12 0.06 0.12
0.09 0.09
0.48

1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
9 - TERRENY NATURAL

0.48

PLANTA RASA AMB ARQUETA DE PAS

RASA I ARQUETA DE SERVEIS
SOTA ZONA ENJARDINADA
7c

B

8a 1

1

9
7c 4

B

1 2 1

3a

9

LLEGENDA D'ANOTACIONS:
0.30

3a
0.60

1

0.80

8a

A

0.40
0.40

0.60

0.07

0.70

0.29 0.33

A

0.03

3a
0.40
0.48

1

SECCIÓ A

SECCIÓ B

0.12 0.06 0.12
0.09 0.09
0.48

1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
9 - TERRENY NATURAL

0.48

*NOTA 1: LES RASES DE L'ESCOLA NO ENTRA DINS DE L'AMBIT
D'ACTUACIÓ

PLANTA RASA AMB ARQUETA DE PAS
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

DETALLS RASES ESCOLA

03.14

RASA I ARQUETA DE SERVEIS

5

B

6

5

8a 1

1

7b

9

B

5

6

5

4

1 2 1

3a 7b 9

0.15

3a

0.15
0.60

1

0.15
0.80

8a

A

0.40
0.40

LLEGENDA D'ANOTACIONS:
0.15

0.60

0.07 0.70

0.50

A

0.33

3a
0.40
0.48

1

SECCIÓ A

SECCIÓ B

1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
9 - TERRENY NATURAL

0.12 0.06 0.12
0.09 0.09
0.48

0.48

PLANTA RASA AMB ARQUETA DE PAS

*NOTA 1: LES RASES DE L'ESCOLA NO ENTRA DINS DE L'AMBIT
D'ACTUACIÓ
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

DETALLS RASES ESCOLA

03.14.1

RASA I ARQUETA DE SERVEIS

5

B

6

5

8a 1

1

9

7a

B

5

6

5

4

1 2 1

3a 7a 9

0.15

LLEGENDA D'ANOTACIONS:
0.15

0.15

3a
0.60

1

0.15

0.80

8a

0.60
0.16

0.70

0.50

A

0.40
0.40

0.10
0.09 0.24
0.05

A
3a

0.40
0.48

1

SECCIÓ B

SECCIÓ A

9

0.12 0.06 0.12
0.09 0.09
0.48

1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
9 - TERRENY NATURAL

0.48

PLANTA RASA AMB ARQUETA DE PAS

RASA I ARQUETA DE SERVEIS

5

B

6

5

8a 1

1

7b

9

B

5

6

5

4

1 2 1

3a 7b 9

0.15

LLEGENDA D'ANOTACIONS:

0.15

3a

0.15
0.60

1

0.15

0.80

8a

A

0.40
0.40

0.60
0.16

0.70

0.50

A

0.10
0.09 0.24
0.05

3a
0.40
0.48

1

SECCIÓ A

SECCIÓ B

0.12 0.06 0.12
0.09 0.09
0.48

1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
9 - TERRENY NATURAL

*NOTA 1: EL DETALLS DE LES RASES ES DE 4 Ø 63 PERO EN LA
REALITAT SERÀ DE 2 Ø 63 + 2 Ø 63 (RESERVA)

0.48

PLANTA RASA AMB ARQUETA DE PAS
Ajuntament

de Barcelona

*NOTA 2: SI LA RASA PASA PER UN PAVIMENT AMB RODADURA
COMPROVAR SI ES POT VARIAR LA PROFUNDITAT DE LA RASA
FINS 0,80 m
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

DETALLS RASES PARK GUELL

03.15

RASA I ARQUETA DE SERVEIS
SOTA ZONA ENJARDINADA
7c

B

8a 1

9

1

B

7c 4

1 2 1

3a

9

LLEGENDA D'ANOTACIONS:
1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
9 - TERRENY NATURAL

3a
0.60

1

0.46

0.80

8a

A

0.60

0.70

A

0.40
0.40

0.10
0.09 0.24
0.05

3a

0.40
0.48

1

SECCIÓ B

SECCIÓ A

0.12 0.06 0.12
0.09 0.09
0.48

0.48

PLANTA RASA AMB ARQUETA DE PAS

SECCIÓ B

0.32

9 1

RASA I ARQUETA DE SERVEIS

5

6

5

8a 1 1

7a

3

2

5

5

8a

6

7a 2

4

3 1

9

1- Dau de Formigó HA-25/B/20/IIa,
dimensions 0,80 x 0,80 x 0,80 m

0.15
0.15

0.42

C

0.42

0.15

0.60

B

2- 4 ancoratges M25 de longitud mínima
0,50 m ( A confirmar amb fabricant
bàcul)

0.15
0.60
0.80

3- Requeriments d'ancoratges a
verificar en obra segons fabricant del
bacul.

0.80 CONNEXIÓ

B

0.50

A POSTE
O BÀCUL

0.50

3
0.40

1
8

A

A

0.40
0.40

SECCIÓ C
SECCIÓ
A AMB ARQUETA DE BÀCUL
PLANTA
RASA
0.40
0.48

5

6

5

3 1

1

2

7a 9

9

0.15
0.42

0.15

0.48

0.10
0.03 0.18
0.05

0.48

C
PLANTA RASA AMB ARQUETA DE BÀCUL SECCIÓ B
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0.10 0.06 0.10
0.03 0.03
0.32

0.80

LLEGENDA D'ANOTACIONS:

3
1

0.40
0.48

1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
9 - TERRENY NATURAL

PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

0.80

CONNEXIÓ
A POSTE O BÀCUL
*NOTA 1: EL DETALLS DE LES RASES ES DE 4 Ø 63 PERO EN LA

DETALLS RASES PARK GUELL

REALITAT SERÀ DE 2 Ø 63 + 2 Ø 63 (RESERVA)
*NOTA 2: SI LA RASA PASA PER UN PAVIMENT AMB RODADURA
COMPROVAR SI ES POT VARIAR LA PROFUNDITAT DE LA RASA
FINS 0,80 m

03.15.1

RASA I ARQUETA DE SERVEIS EN VIAL

5

6

3b 1

10 14

1 1

8b 11 12 15 3b 1

9

0.04 0.04
0.03

C

D

0.22

SECCIÓ D

B

B

0.32

0.60

1

14 10 15 5 1

8b 11 12 15 3b 1

9

1

0.22

8b
0.60

0.30
0.30

0.05

0.04 0.04
0.03

3b

A

0.60
0.20

0.60
0.30

0.20

SECCIÓ C
0.48
PLANTA RASA AMB ARQUETA DE BÀCUL

0.05

A
3b

14 10 15 5 1 1 3b 11 12 9

1

0.04
0.03

3b
1

SECCIÓ A

9

0.30
0.48

0.22
0.49
0.67

0.61
0.20

0.48

0.10
0.18 0.03
0.05

C
D
PLANTA RASA AMB ARQUETA DE BÀCUL

SECCIÓ D

0.10 0.06 0.10
0.03 0.03
0.32

GALVANITZAT A MUR AMB VARILLA ROSCADA I TAC MECÀNIC

RASA DE SERVEIS A VIAL SOTA VORERA

LLEGENDA D'ANOTACIONS:
3b 1

BÀCUL i
ARBRAT

7d 11 10

0.04
0.03

12 13 9

15 14 7e
0.05
0.07

0.22

0.20

0.46
0.60

0.73

0.20

0.20

0.10
0.24 0.09
0.05

SECCIÓ B

0.12 0.06 0.12
0.09 0.09
0.48

1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
3b - DAU DE FORMIGÓ PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
7d - LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 20 X 20 cm (PANOT)
7e - PAVIMENT ASFÀLTIC
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
8b - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 30 X 30 INT. AMB TAPA PER
ANAR VISTA REGISTRABLE.
9 - TERRENY NATURAL
10 - MALLA ELECTROSOLDADA 150 X 150 Ø 6 mm
11 - MORTER D'ASSENTAMENT
12 - RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC 20 X 20 cm
13 - BASE DE FORMIGÓ DE RIGOLA
14 - BASE DE FORMIGÓ SOTA PAVIMENT
15 - SUB BASE GRANULAR
*NOTA 1: EL DETALLS DE LES RASES ES DE 4 Ø 63 PERO EN LA
REALITAT SERÀ DE 2 Ø 63 + 2 Ø 63 (RESERVA)
*NOTA 2: SI LA RASA PASA PER UN PAVIMENT AMB RODADURA
COMPROVAR SI ES POT VARIAR LA PROFUNDITAT DE LA RASA
FINS 0,80 m
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

DETALLS RASES PARK GUELL

03.15.2

EN MUR PERIMETRAL ZONA ENJARDINADA

C
MUR DE MAMPOSTERIA DE PEDRA

0.40

CÀMERA

9

17

1
3

A

A
0.40
0.40

16

17

SOLAPAMENT:
CORRUGAT INTERIOR
ACER EXTERIOR

8
1

16
Variable de 3 a 4 m

3

9

B

7c

1

0.25

1 1

1

B
0.42

0.43

C
PLANTA RASA AMB ARQUETA DE BÀCUL
1- Dau de Formigó HA-25/B/20/IIa,
dimensions 0,80 x 0,80 x 0,80 m

8a

0.24

2- 4 ancoratges M25 de longitud mínima
LLEGENDA D'ANOTACIONS:
0,50 m ( A confirmar amb fabricant
1 - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DOBLE PARET Ø VARIABLE
bàcul)

16
0.40
0.48

SECCIÓ A

3- Requeriments d'ancoratges a
verificar en obra segons fabricant del
bacul.

16
17
SOLAPAMENT: CORRUGAT INTERIOR
ACER GALVANITZAT EXTERIOR
9 1

3

0.42

2

5

7c 8a

6

2

3

1
0.25

0.43

CONNEXIÓ
A POSTE
O BÀCUL

MUR DE MAMPOSTERIA DE PEDRA

17

7c 4

Ajuntament

de Barcelona

3a

9

0.40

0.46
0.60

0.80
0.70

0.10
0.09 0.24
0.05

SECCIÓ B
SECCIÓ C

1 2 1

0.12 0.06 0.12
0.09 0.09
0.48

0.80

2 - LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ
3a - DAU DE SAULÓ COMPACTAT PER RECUBRIMENT DE TUBS
3b - DAU DE FORMIGÓ PER RECUBRIMENT DE TUBS
4 - REBLERT DE RASES AMB SAULÓ COMPACTAT AL 95%
5 - LÀMINA DE GEOTEXTIL
6 - CAPA DE GRAVES
7a - PAVIMENT ACABAT: CAPA DE SAULÓ COMPACTAT.
7b - PAVIMENT ACABAT: SOLERA DE FORMIGÓ LLISCAT O IMPRES
7c - TERRA VEGETAL.
7d - LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 20 X 20 cm (PANOT)
7e - PAVIMENT ASFÀLTIC
8a - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 40 X 40 INT. AMB TAPA PER
ANAR RECOBERTA.
8b - ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 30 X 30 INT. AMB TAPA PER
ANAR VISTA REGISTRABLE.
9 - TERRENY NATURAL
10 - MALLA ELECTROSOLDADA 150 X 150 Ø 6 mm
11 - MORTER D'ASSENTAMENT
12 - RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC 20 X 20 cm
13 - BASE DE FORMIGÓ DE RIGOLA
14 - BASE DE FORMIGÓ SOTA PAVIMENT
15 - SUB BASE GRANULAR
16 - TUB D'ACER GALVANITZAT Ø 63 mm
17 - SUPORT BRIDA AMB JUNTA ELÀSTICA PER FIXACIÓ DE TUB
GALVANITZAT A MUR AMB VARILLA ROSCADA I TAC MECÀNIC

CONNEXIÓ A POSTE O BÀCUL

*NOTA 1: EL DETALLS DE LES RASES ES DE 4 Ø 63 PERO EN LA
REALITAT SERÀ DE 2 Ø 63 + 2 Ø 63 (RESERVA)
*NOTA 2: SI LA RASA PASA PER UN PAVIMENT AMB RODADURA
COMPROVAR SI ES POT VARIAR LA PROFUNDITAT DE LA RASA
FINS 0,80 m

0.40
0.48
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

DETALLS RASES PARK GUELL

03.15.3

PL 274-800RAK-M50

Màxim 1.50

Les especificacions técniques dels armats,
distancies mínimes, máximes, es verificara
segons aportació del fabricants i les seves
especificacions concretes.
S'haura de verificar segons el tipus de
Terreny

El replanteig dels elements com les
pilones,baculs, interfons, Racks, es fara a
obra.

Armadura 12 Ø B500SD

Armadura 12 Ø B500SD

Màxim 1.50
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

REPLANTEIG PILONES

03.15.4

SUBQUADRE RACK PRINCIPAL

EXTERIOR

25A IV
40A IV

6 kA

SI
S-A

15 kA
16A IV

6 kA

SI
S-A

40A IV

CABLEADO

TIPO (V)

CONCEPTO

LINEA

P (W)

FASE

1

8500

4x16+T

1000 RZ1(AS)

TRIF

RACKS I PILONES ZONA SUPERIOR ( N1-N5)

2

2700

4x10+T

1000 RZ1(AS)

TRIF

RACKS I PILONES ZONA INFERIOR (CARRER OLOT)

LINEA

P (W)

1

1200

4x6+T

1000 RZ1(AS)

TRIF

2

500

2x6+T

1000 RZ1(AS)

R

PILONA EXTERIOR 10.A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL CON CALIBRE Y
SENSIBILIDAD SEGUN ESQUEMA

3

500

2x6+T

1000 RZ1(AS)

R

PILONA EXTERIOR 10.B

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO AUTOMATICO CON
BLOQUE DIFERENCIAL ASOCIADO

4

500

2x6+T

1000 RZ1(AS)

R

PILONA EXTERIOR 9

300mA
40A IV
300mA

TOTA L'APARELLATGE ESTARÀ DOTAT DE
CONTACTES AUXILIARS CABLEJATS A BORNS PER
AL SISTEMA DE CONTROL.
*25% ESPAI RESERVA

SUBQUADRE TIPUS -A- RACK SECUNDARI ZONA INFERIOR

EXTERIOR

10A IV

6 kA

SI
A

16A II

6 kA

25 IV
16A II

6 kA

16A II

6 kA

40A IV

CABLEADO

TIPO (V)

SIMBOLOGIA ESQUEMAS UNIFILARES

CONCEPTO

FASE

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO AUTOMATICO CON
CURVA SEGUN ESQUEMA

RACK SECUNDARI N6

30mA

SI

40A II

A

30mA

SI

40A II

A

30mA

SI

40A II

A

30mA

GUARDAMOTOR CON CALIBRE Y MARGEN DE
REGULACIÓN SEGUN ESQUEMA
INTERRUPTOR EN CARGA PARA MANIOBRA MANUAL.
CALIBRE SEGÚN ESQUEMA

TOTA L'APARELLATGE ESTARÀ DOTAT DE
CONTACTES AUXILIARS CABLEJATS A BORNS PER
AL SISTEMA DE CONTROL.

CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA MEDIANTE RELOJ

*25% ESPAI RESERVA

SUBQUADRE TIPUS -B- RACK SECUNDARI ZONA SUPERIOR

EXTERIOR
CABLEADO

TIPO (V)

P

CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA MEDIANTE PULSADORES

CI

CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA DES DE CENTRAL DE INCENDIOS

DP

CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA DES DE DETECTOR DE PRESÈNCIA
CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA DES DE INTERRUPTOR CREPUSCULAR

CONCEPTO

LINEA

P (W)

FASE

1

1200

2x2,5+T

1000 RZ1(AS)

R

RACK SECUNDARI

2

500

2x6+T

1000 RZ1(AS)

R

PILONA EXTERIOR

IC

16A II

6 kA

SI

40A II

A

30mA

16A II

6 kA

SI

40A II

A

30mA

25 II

TOTA L'APARELLATGE ESTARÀ DOTAT DE
CONTACTES AUXILIARS CABLEJATS A BORNS PER
AL SISTEMA DE CONTROL.

CC

CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA DES DE SISTEMA DE CONTROL

Ex

CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA DESDE CONTROL DE CARGAS ELECTRICO

IL

CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA DESDE INTERRUPTOR LOCAL
VARIADOR DE FRECUENCIA CON PUERTO DE
COMUNICACIONES. POTENCIA SEGUN ESQUEMA

*25% ESPAI RESERVA

VF

CC

- KW

CENTRAL DE MEDIDA PARA CARRIL DIN CON SISTEMA
DE COMUNICACIONES RS-485

CM
-

SUBQUADRE TIPUS -C- RACK SECUNDARI

EXTERIOR

16A II

6 kA

SI

40A II

A

30mA

LINEA

P (W)

1

1200

CABLEADO

2x2,5+T

TIPO (V)

1000 RZ1(AS)

CONCEPTO

FASE

R

RACK N5

TRANS
N2

TOTA L'APARELLATGE ESTARÀ DOTAT DE
CONTACTES AUXILIARS CABLEJATS A BORNS PER
AL SISTEMA DE CONTROL.

PERM

de Barcelona

CONTACTOR DE CALIBRE SEGÚN ESQUEMA Y
MANIOBRA DES DE SISTEMA CONTROL DE LUZ
LINEA DE ALIMENTACIÓ A SUBCUADRO DE
DISTRIBUCIÓN
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES DE
TRANSITORIAS Y PERMANENTES CON REARME
AUTOMÁTICO

EN RELLANOS I ZONAS DE PASO LOS DETECTORES DE PRESENCIA
PUEDEN FUNCIONAR DE FORMA LOCAL

*25% ESPAI RESERVA
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

ESQUEMES ELECTRICS.CONEXIONS A RACKS,PILONES

04
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PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE DE CONTROL D'ACCESSOS I DE L'EIX MONUMENTAL DEL PARK GÜELL

ESQUEMES TELECOMUNICACIONS.CONEXIONS A RACKS,PILONES

05

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA

PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I
DE L’EIX MONUMENTAL DEL PARK
GÜELL .
BARCELONA DESEMBRE 2018

P16001849

º

EXPEDIENT

DOCUMENT 3.PLECS DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

AVINGUDA PRINCEP ASTURIES 43 45 BARCELONA 08012
932175051. jss@coac.es

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
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
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,
realitzant-se 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
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0310500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 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 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:
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.
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:
- 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:
- 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
específica): <= 0,6% en pes

IIb (i sense classe

- 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
B03 - GRANULATS
B032 - SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el
que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o
química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues
o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes,
de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser
nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg

(UNE 103103 i UNE 103104)

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és
menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material
corresponent.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331020,B033V005.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions,
provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han
considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
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.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
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 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.
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.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica
superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres
enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes
d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats
provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut 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
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de
formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup,
o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º
(amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions
següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33
del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor
entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable
a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
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):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN
1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
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
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons
la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat
UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):

- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
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.
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
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues
o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat
ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica
ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny
per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx =
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat
del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà
recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a
efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:
F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o
llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4
mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les
següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR
(NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat.
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
GRAVA 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).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* 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)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.21C «Drenaje superficial».
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 o planta subministradora en cas de material reciclat
- 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:
- 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
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la
norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
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:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- 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).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o
cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids
naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al
plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ
DRENATGES:

DE
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I
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Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material
corresponent en l'execució del reblert.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03D - TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03D1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:

- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els
que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que
estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del
mateix dia, de manera que no se n'alterin les 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
* 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)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o
amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una
freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg

(UNE 103-103 i UNE 103104)

- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb
la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg

(UNE 103103 i UNE 103104)

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat
(UNE 103501) com a referència al control de compactació.
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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material
corresponent en l'execució.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
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
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):
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 UNEEN 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

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
- 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:
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.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost 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 amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)

- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.

0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat
sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat
en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis
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 ha de poder 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
UNE-EN
459-1:2002
Cales
para
la
construcción.
Parte
1:
Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
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:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i
exteriors i altres productes de construcció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de
característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la
següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu
de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a
mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma
PG3, i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les
especificacions exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes
característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a
la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra
per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs
de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris
que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els
assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar
durant al menys 100 dies. S'ha de prendre 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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064100C,B064500B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per
al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-5560-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P
plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar,
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article
37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i
complir l'UNE EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R,
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/AP i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els
de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima
de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
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
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al
ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta
fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5
mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN
933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la
mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà
inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó 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 al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
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).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
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.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim,
les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament

- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant
com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
com a mínim:

39.2 de l'EHE-08, indicant

- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes,
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28
dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu
ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de
la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota
pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions
de subministrament.

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:

<= 100 m3

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant
el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb
llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es
realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie
es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i
a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 123507).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i

s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els
assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb
la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop
subministrament:

al

mes,

i

sempre

que

es

canviï

de

procedència

el

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla
granulomètric (UNE EN 933-1)

d'àrids

es

realitzarà

cada

dia

un

assaig

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel
mati i l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ
ESTRUCTURAL:

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT,

EN

FORMIGÓ

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons
les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà
a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de
cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):
- Formigons amb distintius de qualitat
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos:

oficialment

<= 30

reconeguts

- Formigons amb distintius de qualitat
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1

oficialment

>= 35 i <= 50

reconeguts

conforme

a

N >= 4

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):
- Formigons amb distintius de qualitat
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos:

a

N >= 3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

- Altres casos:

conforme

oficialment

>= 50

reconeguts

conforme

a

N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa
a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada,
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia
molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x

K2rN

>= fck

on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:

rN = x (N)

x (1)

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó,
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On:

s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins
del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número
de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat
del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada
a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es
troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el
seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els
assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a
l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu

unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a
càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en
qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:

0,88

- 3 sèries:

0,91

- 4 sèries:

0,93

- 5 sèries:

0,95

- 6 sèries:

0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065760A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per
al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-5560-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P
plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar,
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article
37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R,
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/AP i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els
de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima
de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
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
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al
ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta
fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5
mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN
933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la
mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà
inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó 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 al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
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).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
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.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim,
les dades següents:

- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant
com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
com a mínim:

39.2 de l'EHE-08, indicant

- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes,
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28
dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu
ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de
la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota
pressió, segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions
de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:

<= 100 m3

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant
el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb
llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es
realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie
es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i

a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 123507).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els
assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb
la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop
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- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà d'amassades diferents.

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel
mati i l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ
ESTRUCTURAL:

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT,

EN

FORMIGÓ

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons
les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà
a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de
cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):
- Formigons amb distintius de qualitat
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos:

oficialment

reconeguts

- Formigons amb distintius de qualitat
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1

oficialment

a

>= 35 i <= 50

reconeguts

conforme

a

N >= 4

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):
- Formigons amb distintius de qualitat
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos:

conforme

N >= 3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

- Altres casos:

<= 30

oficialment

>= 50

reconeguts

conforme

a

N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa
a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada,
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia
molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x

K2rN

>= fck

on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:

rN = x (N)

x (1)

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó,
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On:

s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins
del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número
de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat
del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada
a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es
troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el
seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els
assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a
l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a
càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en
qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:

0,88

- 3 sèries:

0,91

- 4 sèries:

0,93

- 5 sèries:

0,95

- 6 sèries:

0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710150.
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
- 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
- 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 135011
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
especificaciones.
UNE-EN
12004/A1:2002
Adhesivos
para
baldosas
especificaciones.

cerámicas.
cerámicas.

Definiciones

y
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y

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
CERÀMIQUES:

MARCATGE

I

CONTROL

DE

LA

DOCUMENTACIÓ

EN

ADHESIU

PER

RAJOLES

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:
- 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
especificacions de projecte:

compressió

obtingut

ha

de

correspondre

a

les

- 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
B0A -

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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 acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.
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
la 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 la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia 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 de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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).
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B0A6 - TACS I VISOS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció
del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació
de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador
de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries
per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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.
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B0A7 - ABRAÇADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A71L00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores
isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió
encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i
base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha
de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de
ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb
el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat
a una de les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se
axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament
ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un
cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que
si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al
parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora
en capses, on ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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.
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ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2C000.
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 156301): 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
- 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 156301.
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'EHE08
- 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 156301.
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 periodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
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
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga

garanteixi

les

- 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:
- 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:
- %Passaig = %Pcertificat:

±0,008

- %Sassaig = %Scertificat:

±0,008

- %Nassaig = %Ncertificat:

±0,002

±0,03

- 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 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 36-092 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'EHE08 (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'EHE08.
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.

____________________________________________________________________________

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES
TÈCNIQUES
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1414119,B1424340,B1455710.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l'ordre

-

Els EPI dels mitjans de transport per carretera
El material d'esport
El material d'autodefensa o de dissuasió
Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties
innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als
17.000 voltis sense perforar-se
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els
quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels
atallatges interiors per altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables
a l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de
la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els
casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors,
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en
els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que
podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb
el visor de policarbonat o acetat transparent.

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles,
taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no
menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser
el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els
equips
protectors
de
l'aparell
respiratori
compliran
les
següents
característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada
o de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè
o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per
al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus
cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes
de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada
per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització
de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària
el més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en
caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior
als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12
mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica,
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de
talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i l'eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura
i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides
a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i
instal·lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura,
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats
amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.

-

Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització
de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà
al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat
i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d'ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides.

- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats
de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis,
etiquetats amb les següents dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES
TÈCNIQUES
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B15Z2500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització,
així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran,
com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada,
si procedeix

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant
AENOR els següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i
correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel
projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment,
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de
Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats
a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els
seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els
esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència
externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització
previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció
dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per
a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses
susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin
originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària
que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel
projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi
haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte
o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar
de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin
perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial
per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència:
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada
sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament,
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització,

que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides,
racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats,
construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per
a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a
l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa,
hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i
manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a
nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment,
com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com
la concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procés de treballs
(no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física,
temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de
poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició
elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma
de comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris
de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin
a evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició
a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill
possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de
pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat
i eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment,
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements
auxiliars per a l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a
compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en
el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos
associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de
constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres
especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component
de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat
de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència
de la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos
de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

el
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Reglamento

____________________________________________________________________________

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES
TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z0B700.
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 156301): 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
- 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 156301.
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'EHE08
- 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 156301.
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 periodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
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
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga

garanteixi

les

- 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:
- 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:
- %Passaig = %Pcertificat:

±0,008

- %Sassaig = %Scertificat:

±0,008

- %Nassaig = %Ncertificat:

±0,002

±0,03

- 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
laboratori acreditat

compleixin

amb

l'article

38.10,

i

realitzat

en

un

- 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 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 36-092 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'EHE08 (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'EHE08.
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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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES
TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1ZB - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1ZBP010,B1ZBC010,B1ZBAA00,B1ZB1A10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats
(Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons
UNE-EN ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN
1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
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.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.
Gruix nominal suport tipus C: 4 mm
Gruix nominal suport tubular: 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El
marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent
mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de
4 cm entre els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 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)
* 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.
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN
FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE
SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones
y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y
metodología de control.
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales,
geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y
metodología de control.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on
es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte
superficial del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície
galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.

d'una

pel·lícula

de

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de
control), es realitzaran els següents assaigs:
- Característiques mecàniques: resistència
allargament de ruptura (UNE-EN 10025).

a

tracció,

límit

elàstic

i

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció.
La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de
qualitat del producte.
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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 - PANOTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a
pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:
<= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals
superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de
dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
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 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
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:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell
o Classe: A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de
circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure
amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els
valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles,
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura

- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna
i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el
material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris
de la norma UNE-EN 1339.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat
del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el

control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observantse irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues
mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten
conformes a l'especificat.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H111E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules
del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament
escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en
obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria
continua i eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha
d'estar carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més
gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de
l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de
la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
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 generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del
granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en
percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels

tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una
aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi
pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb
una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma
dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels
tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni
amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències
d'aglomeracions dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses)
s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha
d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada,
pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant
granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla;
densa (D), semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb
els valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de
betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat
4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del
20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles
de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat
4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar
dels següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5
mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba
granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats
en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i
mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3
i 4 de l'UNE-EN 13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de
resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la
categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 131081.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del
material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):
El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la
classificació del material en alguna de les categories especificades a la
taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació
la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor
que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El
fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de
la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot
aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han
d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb
additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNEEN 13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula
13 de la UNE-EN 13108-1
- Additius:
El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada
additiu constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):
Els valors declarats pel
fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1,
en funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del
material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN
13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació
del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNEEN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 131081.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN
13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent,
no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100
micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article
542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura,
intermèdia, regularització o base

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa
intermèdia o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la
norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5
del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus
de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits
a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca,
neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en
l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest
fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per
tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
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
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1:
Hormigón bituminoso.
MESCLES PER A ÚS 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 3/75)
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar
com a mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat
amb l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 131081 en mescles per a ús en aeroports

- 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:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
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 vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat
en una Decisió de la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no
té perquè canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot
ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A
ÚS EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la
fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació
del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest
plec.

- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri
oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat
542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla
son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin
amb les especificacions del plec de condicions.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBC -

ABALISAMENT

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBC1A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres,
amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de
les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques
han de garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i
la seva col·locació en posició vertical.
LLUMS:

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per
a permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a
on va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja,
boira, etc.), sense produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació
suficient sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la
percepció de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles
per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin
perjudicar la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que
puguin perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés
d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos
de advertencia de peligro y balizamiento.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM2 - BARRERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM2CBA0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreres per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Barreres per a control d'accés a aparcaments
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a
sistemes de protecció de motociclistes
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de
bloqueig incorporat.
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les
especificades al projecte.
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid.
Aquesta capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.
Tipus d'acer: S275JR
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant
deformació plàstica part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació
d'una manera suau. Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle
més perillós que la pròpia barrera.
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de
conformat en fred i una posterior galvanització en calent.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats
(Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons
UNE-EN ISO 1461.

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN
1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
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.
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la
figura 1 de l'UNE 135121.
Desenvolupament del perfil: 473 mm
Gruix nominal: 3 mm
Llargària útil del perfil: 4 m
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels
motociclistes, evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través
del buit entre dos suports consecutius.
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025
i galvanitzat en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres
simples.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i
37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les
condicions fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o
d'altres defectes superficials.
La seva base ha de ser plana.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Resistència característica del formigó: >= 35 N/mm2
Límit elàstic de l'acer: >= 400 N/mm2
Recobriment de les armadures: >= 2 cm
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent.
L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que
produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i
d'enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada
resistència i durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni
s'han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni
les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre
tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.
Toleràncies:
- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm
- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn
- Defectes superficials: <= 15% superfície
- Cocons: <= 3 u en10 dm2
- Fissures
- Amplària: <= 0,1 mm
- Llargària: <= 2 cm
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:

Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb
els criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN
1317-2, essent aquests paràmetres:
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica
- Segons la seva geometria i funcionalitat:
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2): classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1,
L2, L3,L4a o L4b
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A, B o C
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7 o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant en
m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe VI1, VI2, VI3, VI4,
VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H
- Durabilitat: el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5): classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa
de la Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de
les següents característiques:
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi
el trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la
circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això
les parts despreses han de complir:
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin
les seves condicions.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ
DE MOTOCICLISTES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El
marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent
mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de
4 cm entre els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin
les seves condicions.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 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
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
* 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)
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Materiales básicos y control de ejecución.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
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.
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y
criterios generales para los métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de
ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5:
Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención
de vehículos.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* 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)
* 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.
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Valla de perfil de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y
metodología de control.
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:

DE

LA

DOCUMENTACIÓ

EN

BARRERES

DE

FORMIGÓ

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada subministrament que arribi a obra
necessària per a la seva identificació.

s'ha

L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora

d'acompanyar

de

la

documentació

- Identificació del fabricant
- Designació de la marca comercial
- Quantitat d'elements que es subministra
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats
- Data de fabricació
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol de marcatge CE
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE
- Número de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a la norma EN 1317
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 13175 (classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball
i deflexió dinàmica)
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions
del marcatge CE emesa pel fabricant.
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies
- Especificacions per als materials i acabats
- Avaluació de la durabilitat del producte
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)
- Informació sobre substàncies regulades
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
Control de recepció:
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els
documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions
exigides.
Control de qualitat dels aplecs:

- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons
UNE-EN 1317-5, que coincidiran amb els utilitzats per a elaborar l'informe
d'avaluació de la mostra assajada, segons UNE-EN 1317-5.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús,
aplicacions realitzades, etc.
- Controls de fabricació:
- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana
d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si
correspon, un inspector a fàbrica.
- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on
figuren les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element
corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la
producció, s'han de realitzar els controls següents:
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments
de fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva
vigència.
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial
èmfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre
els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què
pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament
de les
disconformitats.
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot.
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què
han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva
dels controls.
- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament
i càrrega de les peces.
- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment
i comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.
- Controls de recepció a obra:
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08
- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara
l'entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a
característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin
l'adequació del producte a les exigències del plec de condicions.
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys
o imperfeccions, etc.

- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.
OPERACIONS
FLEXIBLES:

DE

CONTROL

EN

PERFILS

LONGITUDINALS

PER

A

BARRERES

DE

SEGURETAT

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on
es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte
superficial del galvanitzat.
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides a l'atzar:
- Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el
pes teòric d'una peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de
desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg).
Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme
UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del
lot (5 mesures en cada peça)
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides a l'atzar:
- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1
determinació).
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció.
La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de
qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT
FLEXIBLES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans
de galvanitzar. El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera,
es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a
la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el
subministrador acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i
que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes.

Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS
LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

D'INCOMPLIMENT

EN

PERFILS

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels
perfils resulta superior al valor de referència i, a més, es compleix que: Q = (x
- P) / s > 0,94
X = Pes mig dels perfils dels lots
P = Pes de referència
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi

x) ^2/(n-1)

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig
(analitzar més peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser
conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de
la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors
individuals mantenir-se per sobre del 95% d'aquest valor.
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques
corresponents a una peça, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà
la peça i s'ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas
d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la
totalitat de peces del lot.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 -

TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD13162B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i
residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 13291
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN
1453-1
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma
UNE-EN 1451-1
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els
tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques
i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir
defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl
en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats
a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on
els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació
d'aigües residuals de l'edifici.
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a
facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNEEN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
- àrea d'aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d'aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte,
entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte,
d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació
B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm

- 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o
copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació
dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Diàmetre exterior:
- Gruix paret:
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
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
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación
de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura
de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de
pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación
de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura
de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El
marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie,
instal·lació i posada a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim
de les parets, etc.).

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de
fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques
i dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
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:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK -

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDK218ZJ.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de
canalitzacions de servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció,
o els definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de
facilitar la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els
esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables,
situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures
d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels
conductes en el interior del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En
aquest cas el pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de
la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir
amb una eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en
relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa
o reixa i la seva apertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de
fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per
angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre
el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa
direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre
de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per
calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es
múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables
en el costat ramificat de l'empalmament.
- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre
superfícies planes.
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 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK -

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZ3150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors
i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues
del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna
de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de
la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la
corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat
per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós
han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha
de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir
amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en
relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa
o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5
N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en
condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i
F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general
han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i
tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les
condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual
a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de
100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de
cobrir a l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes,
escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma
UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma
UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre
tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de
sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense
zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a
la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa
colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de
peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
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
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro
de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les
indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del
plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF21HA00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix
i sense relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre
lleugers rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre
que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de
característiques dimensionals i toleràncies.
Característiques dimensionals:
+-------------------------------------------------------+
¦ Tub ¦ Fondària
¦Diàmetre ¦ Gruix
¦ Llargària ¦
¦
¦
màxima
¦exterior ¦ paret
¦
¦
¦
¦irregularitat ¦ teòric ¦(DIN 2440)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦
¦ 1/8" ¦
0,25
¦ 10,2
¦
2
¦
¦
¦ 1/4" ¦
0,30
¦ 13,5
¦ 2,35
¦
¦
¦ 3/8" ¦
0,30
¦ 17,2
¦ 2,35
¦
¦
¦ 1/2" ¦
0,30
¦ 21,3
¦ 2,65
¦
¦
¦ 3/4" ¦
0,30
¦ 26,9
¦ 2,65
¦
¦
¦ 1" ¦
0,40
¦ 33,7
¦ 3,25
¦
¦
¦1"1/4 ¦
0,40
¦ 42,4
¦ 3,25
¦
4 - 8
¦
¦1"1/2 ¦
0,40
¦ 48,3
¦ 3,25
¦
¦
¦ 2" ¦
0,50
¦ 60,3
¦ 3,65
¦
¦
¦2"1/2 ¦
0,50
¦ 76,1
¦ 3,65
¦
¦
¦ 3" ¦
0,50
¦ 88,9
¦ 4,05
¦
¦
¦ 4" ¦
0,60
¦ 114,3
¦ 4,50
¦
¦
¦ 5" ¦
0,60
¦ 139,7
¦ 4,85
¦
¦
¦ 6" ¦
0,60
¦ 165,1
¦ 4,85
¦
¦
+-------------------------------------------------------+
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color
uniforme gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de
bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent
de zinc.
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062): >= 32 bar
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tub ¦Diàmetre ¦ Gruix
¦ Ovalitat
¦Excentricitat ¦Llargària ¦
¦
¦exterior ¦ paret
¦
¦(gruix mínim ¦
¦
¦
¦ teòric ¦
¦
¦
puntual)
¦
¦
¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 1/8" ¦ ± 0,4
¦ - 0,25
¦ 9,8 - 10,6 ¦
>=1,75
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 1/4" ¦ - 0,3
¦ - 0,3
¦ 13,2 - 14
¦
>=2
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,3
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 3/8" ¦ - 0,5
¦ - 0,3
¦ 16,7 - 17,5 ¦
>=2
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 1/2" ¦ - 0,3
¦ - 0,3
¦
21 - 21,8 ¦
>=2,3
¦
6%
¦

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 3/4" ¦ ± 0,4
¦ - 0,3
¦ 26,5 - 27,3 ¦
>=2,3
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 1" ¦ - 0,4
¦ - 0,4
¦ 33,3 - 34,2 ¦
>=2,8
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦1"1/4 ¦ - 0,4
¦ - 0,4
¦
42 - 42,9 ¦
>=2,8
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5
¦sense límitt¦
¦
¦
¦
¦1"1/2 ¦ - 0,4
¦ - 0,4
¦ 47,9 - 48,8 ¦
>=2,8
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 2" ¦ - 0,6
¦ - 0,5
¦ 59,7 - 60,8 ¦
>=3,2
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦2"1/2 ¦ - 0,8
¦ - 0,5
¦ 75,3 - 76,6 ¦
>=3,2
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,6
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 3" ¦ - 0,9
¦ - 0,5
¦
88 - 89,5 ¦
>=3,5
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,7
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 4" ¦ - 1,2
¦ - 0,6
¦113,1 - 115
¦
>=4
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 1,1
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 5" ¦ - 1,2
¦ - 0,6
¦138,5 - 140,8 ¦
>=4,2
¦
6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 1,4
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 6" ¦ - 1,2
¦ - 0,6
¦163,9 - 166,5 ¦
>=4,2
¦
6%
¦
+----------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

d'apilar

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
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)

- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió
nominal)
- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte
acabat superficial
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil.
S'ha de mesurar a 3 zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte
i no estigui adequadament identificat.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW21A10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes,
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
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 de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY21A10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives,
etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub,
i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació
en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
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 de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG134J01KIK9.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes per a quadres de comandament i protecció.
S'han de considerar els materials següents:
- Antixoc
- Autoextingible
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats
al cos i una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures,
amb tapetes extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar
fixada al cos mitjançant cargols.
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha
de portar un orifici de precintat i un anagrama d'homologació UNESA.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Amplària del perfil: 35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
CAIXES AUTOEXTINGIBLES:
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als
visos de fixació de la tapa. Ha de tancar per pressió.
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324): >= IP-425
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324): >= IP-405
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
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
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

el

que

se aprueba el
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TD10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Reglamento

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en
milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
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 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs

- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 500861
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat
de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra
ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I
ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o
etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions
del plec.
- Comprovació dimensional

(3 mostres).

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents
assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció.
La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de
qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig
concret.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual
o les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN
50086-1 i UNE EN 50086-2-4.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en
milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.
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 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 500861
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat
de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra
ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG314670,BG312660,BG312650,BG312350,BG312330,BG310125.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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
i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i
pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació
UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE
RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
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.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes
UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a
la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a
l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de
ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la
seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al
conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc
i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de
groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat
de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del
valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-6031.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color
per a la identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-6031.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del
tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per
a la identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular.
Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores
aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i
protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al
que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del
lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig
especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig
per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1
assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que
hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri
de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415AJHJ1KZ,BG415AJDJ1NR,BG415AJBJ1KV,BG415AJ9J1NN,BG415D9B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol
protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del
neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge
sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers,
sense el símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la
indicació de tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de
fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.

Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els
primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a
l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta
dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident
la seva connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar
amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han
d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge
sobre un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i
UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han
de portar marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència,
en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del
símbol de les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol
de la característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor
està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de
retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta
adhesiva enganxada a l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han
d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades
sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques
fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor
està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol
normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per
a la categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és
diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc
no necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del
fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que
formi part integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als
interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge
i desmuntatge sobre el perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar
muntats l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als
interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació
de l'interruptor.
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:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia,
de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de
potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
(IEC 60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
(IEC 60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
(IEC 60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de
mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la
construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN
61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta
BT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons
criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42JCKK,BG42J2KH,BG42J29H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament
amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge
sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències
diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)

-

El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
Esquema de connexió
Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb
components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries
plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin
visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han
d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar
marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades
sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic
magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants
diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial
residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 610091 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a
freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries
plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar
situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui
instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida,
aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar
marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols,
volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 609472 annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si
procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els símbols normalitzats

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics
amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del
interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant
hi ha d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les
requerides en l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que
formi part integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als
blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre
perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti
el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació
de l'interruptor.
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:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para
usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de
mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la
construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN
61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta
BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons
criteri DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG47 - INTERRUPTORS MANUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG47434A,BG47232B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'element d'accionament ha de ser accessible.
El comandament ha de ser manual.
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants.
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades
sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques
fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
- Marcat suplementari de seccionadors
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor
està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús.
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles
i la potència disipada de l'element recanviable.
- Referència a aquesta norma
- Grau de protecció del material sota l'envolvent.
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:
- Tensió assignada d'aïllament
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel
seccionament, o quan estigui determinada.
- Grau de contaminació, si és diferent de 3
- Servei assignat
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable.
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació
de l'interruptor.
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 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores,
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso
doméstico y análogos. Reglas generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de
mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la
construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN
61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta
BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons
criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o
safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
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'un metre de
tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW47000,BGW42000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de
sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de
protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
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 necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ5 -

TAULELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ54U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes
rectes i escairades.
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments
d'arestes.
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells
vistos.
Absorció d'aigua, en pes: <= 2%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70): <= 1%
Coeficient de saturació: <= 75%
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245): < 1,2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 2 mm
- Angles: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 0,3%
LLOSA CALCÀRIA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3
LLOSA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 100 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3
No ha de tenir grops > 5 cm.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar
les seves característiques i de manera que no es trenquin ni 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU1B130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les
instal·lacions
provisionals
del
personal
d'obra
s'adaptaran
a
les
característiques especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de
24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres
de Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos
i impermeables, fàcilment netejables.
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i
vent.
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions
corresponent.
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles,
la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el
mobiliari necessari
Alçària sostre: >= 2,3 m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les
condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 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.
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF,
«Instalaciones de Fontanería: Agua fría».
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 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.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico
el 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.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

el

que

se aprueba el

Reglamento

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P2250,BR3P2110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny
i amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny
i amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%

Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal
triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
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 els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació
tal i com s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i
si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica
europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients
(P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b),
8, segons MOA III
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 materials que no arribin correctament identificats i acompanyats
del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a
les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
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D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1.
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 101511).
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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D9 - ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS
D93 - CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elaboració de terra-ciment en planta situada a l'obra.
L'execució de l'element compost inclou les operacions següents:
- Aportació i aplec de terres i altres materials per a la confecció de la mescla
- Elaboració de la mescla en planta situada a l'obra
- Transport de la mescla al tall de treball
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'han d'utilitzar ciments de categoria superior a 32,5 N.
Les terres no han de tenir matèria orgànica o d'altres substàncies que puguin
perjudicar l'adormiment del ciment.
TERRA:
Mida màxima del granulat: 1/2 del gruix de la tongada per compactar, < 80 mm
Elements retinguts en el tamís 2 mm (UNE 7050-1), en pes: <= 80%
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7050-1), en pes: <= 50%
Condicions de la fracció tamisada pel tamís 0,4 mm (UNE 7050):
- Límit líquid (NLT-105): < 35
- Índex de plasticitat (NLT-106): < 15
Contingut de SO3, en pes (NLT 120): < 0,5%
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Abans de barrejar el terra amb el ciment s'ha de disgregar fins a aconseguir una
eficàcia mínima del 100% referida al tamís 25 mm (UNE 7050-1) i del 80% referida
al tamís 5 mm (UNE 7050-1).
La mescla s'ha de fer en planta dosificadora, que ha de disposar de dosificadors
independents per la terra, el ciment i l'aigua.
S'ha de barrejar primer el ciment amb el terra, fins que desapareixin els grumolls
de ciment. A continuació s'ha d'afegir l'aigua.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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)
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2250101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al
reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva
cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació,
prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela
construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a
aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la
rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de
condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la
rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de
ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació
d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la
DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la
DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant
prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui
inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora
manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi
eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb
materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es
puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per
a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície 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 estructural de cimientos DBSE-C.
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E3 - FONAMENTS
E31 - RASES I POUS
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E315OR04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat,
per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE,
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la
DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó.
En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme
sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex
11 de la norma EHE-08.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció
considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat
armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó.
En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin
l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin
disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment,
la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per
la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del
junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua
en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució
de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i
d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar
la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta
i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les
armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el
recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives
per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després
del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de
la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions
geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de
l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en
les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs
d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents
supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.

d'un

tipus

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la
mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides o altres característiques de l'element formigonat.
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E3 - FONAMENTS
E31 - RASES I POUS
E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS
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:
- Fonaments
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
- 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
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'artícle 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'artícle 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.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
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.
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)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
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 aillades 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).
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.
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.
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)
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:

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.

____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED3 -

CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED35 - PERICONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís,
arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al
pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material
compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix
d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt
d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un
colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb
morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir
l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior
del tub de desguàs.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme,
ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment
sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que
no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha
d'humitejar la superfície.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les
condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada 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 Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de
projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG134J010000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a
mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

el

que

se aprueba el

Reglamento
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG220000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons,
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la
què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons,
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà
aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o
expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i
característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a
les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de
les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de
sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i
definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4:
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
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:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat
previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i
al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de
secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada
a terra.

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.

amb

d'altres

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels
accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
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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
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG314674,EG312664,EG312654,EG312354,EG312334.
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
- 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.
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
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

el
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se aprueba el

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:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors

Reglamento

- 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
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415AJHJ1KZ,EG415AJDJ1NR,EG415AJBJ1KV,EG415AJ9J1NN,EG415D9B.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent
a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es
verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta
connexió als borns de l'interruptor.

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les
especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer
les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins
dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de
potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de
potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores
automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores
automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses
en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de
la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la
identificació de circuits i l'execució real.

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del
quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons
UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida
i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
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 EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42JCKK,EG42J2KH,EG42J29H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament
amb interruptors automàtics magnetotèrmics

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels
punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions
normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a
les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar
aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar
aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior
d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar
feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent
a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es
verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta
connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les
especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:

Reglamento

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats
corresponen als especificats a la DT.
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- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i
realitzades.

emissió

d'informe

amb

resultats

dels

controls

i

mesures

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNEEN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida
i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
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 EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG47 - INTERRUPTORS MANUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG47434E,EG47232F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o
especificades per la DF
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels
punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior
d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la
derivació.
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions
normals exigides en les normes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa que l'exigida al quadre
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent
a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es
verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta
connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les
especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.
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 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores,
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
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:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats
corresponen als especificats a la DT.

a

cada

lloc

són el

que

es

- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i
realitzades.

emissió

d'informe

amb

resultats

dels

controls

i

mesures

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
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 EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

projecte, es procedirà a
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EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 -

TAULELLS

EQ54 - TAULELLS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ54U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mecànicament sobre suports murals.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixació dels suports al parament
- Fixació del taulell als suports
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques
ni escantonaments.
S'han de col·locar els suports suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al
projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5
cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1 %
- Alçària: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitats segons especificacions de projecte.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222F123,F222D123.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per
dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames
si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que
té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té
un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o
en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i
els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments,
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata
tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m,
es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per
esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de
les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència
de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per
la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DBSE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* 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)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA75A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on
se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o
eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se
li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge
o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
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F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F932 -

BASES DE SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F932101F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a
la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin
produït alteracions en la seva humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un
tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip
compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment
d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a
part integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats

que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions,
en tongades de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació
de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera
necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després,
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa
següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors
i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no
inferior a 1/3 del de l'element compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per
franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure
com a mínim 15 cm de la franja anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip
habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir
la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser
reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris
següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior
a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la
capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control
de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot
d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la
que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després
del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal
de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat
in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de
la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió
dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de
regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control
de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram
de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que
s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del
límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació
del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de
la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble
sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no
serà per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.

Correcció, per part del contractista,
geomètric i de regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

ACABADA.

dels

INTERPRETACIÓ
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geomètric i de regularitat superficial.
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defectes
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observats
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control
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F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H111E1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum
asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una
pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta
per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de
ser inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM,
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors
de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric
(UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de
ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i
equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot
acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en
construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats
pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu
cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de
la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i
altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de
la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb
vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc
es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha
de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha
d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat
en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.
Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat
mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la
mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el
Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de
la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària
de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la
vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas
contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti
llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un
cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del
Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no
s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre,
en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la
fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un
junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades
amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de
qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de
situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent
mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser
compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats
del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf
542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la màxima
prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la
mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser
compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la
fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i
en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el
procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima
establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la
densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes
s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com
a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora;
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i
els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de
capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals
quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en
primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al
descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la
següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i
s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la
temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb
les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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)
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execució d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in
situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la
mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de
transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del
granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat
segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi
el DO, sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència
que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el
DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG
3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti
d'aplicar els següents criteris:
- 500 m de calçada

- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per
lot per determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions
d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès
de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons
NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del
lot triat aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària
de la obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG
3.
CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf
542.10 del PG 3.
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FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FF21HA11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a
6", col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i
situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants,
etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva
col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per
la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han
de col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament
per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la
conducció (accessoris roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han
de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests
condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >=
250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300
mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment
o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de
passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm.
Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin
l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han
d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------+
¦ Diàmetre
¦ Distància entre suports (m) ¦
¦
¦------------------------------¦
¦ nominal
¦ verticals ¦ horitzontals
¦
¦--------------¦------------¦-----------------¦
¦
1/8"
¦
2
¦
0,8
¦
¦
1/4"
¦ 2,5
¦
1
¦
¦
3/8"
¦ 2,5
¦
1,8
¦
¦ 1/2" - 3/4" ¦
3
¦
2,5
¦
¦
1"
¦
3
¦
2,8
¦
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦ 3,5
¦
3
¦
¦
2"
¦ 4,5
¦
3
¦
¦
2"1/2
¦ 4,5
¦
3,5
¦
¦
3"
¦ 4,5
¦
4
¦
¦
4" 5"
¦
5
¦
5
¦
¦
6"
¦
6
¦
6
¦

+---------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment
amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un
dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el
traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons
l'ús de la instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica
establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la
norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de
soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els
equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs
realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de
deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota
la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un
assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar
tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 -

TUBS I CANALS

FG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o
endollades i muntat superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre
trams i accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer
galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden
fer amb màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la
secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà
aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o
expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i
característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a
les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de
les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
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 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
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:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat
previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i
al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de
secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada
a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.

amb

d'altres

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels
accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3P2254.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i
amb el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria
orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys
ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris
per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada,
sense produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del
terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents
suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja
i de la seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21Y - FORMACIÓ DE PASSAMURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G21YB220.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm,
realitzat amb broca de diamant
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre
20 i 100 cm, realitzat amb mitjans mecànics
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre
20 i 40 cm, realitzat amb broca de diamant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret
- Perforació del mur amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del
mur.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc)
que travessa la paret. en condicions de ser utilitzat.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques
mecàniques s'ha de sotmetre a la consideració de la DF.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9A -

PAVIMENTS GRANULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9A10101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Disgregació del sòl
- Humectació o dessecació del sòl
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Compactació
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura i protecció superficial
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a
la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim,
el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.

Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes UNE 103103 i UNE
103104: <= 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE
103204: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma UNE 103201: < 0,7%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la
contaminació.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació
de la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera
necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després,
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa
següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors
i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no
inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip
habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir
la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser
reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima
de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o
quan puguin donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del
100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de
disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge
a laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials
d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de
vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la
maquinària adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.

El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada
de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar
en aquest punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a
la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que
deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de
zones amb excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color
uniforme i l'absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva
compactació i acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la
fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de
l'aplicació del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu
espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i
avançant cap al punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir
la humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació
s'acabi abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest
temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la
capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual
a la de la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical,
tallant part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més
de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts
longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a
franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del
termini màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha
de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la
seva terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de
les operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu
acabat, i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi
expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una
capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar
completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per
sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa
estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les
instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi
per a donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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)
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G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9A -

PAVIMENTS GRANULARS

G9A1 - PAVIMENTS DE TERRA
G9A10101 - Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Formacio de paviment de terra estabilitzada mitjancant el procediment certificat d'aplicacio ´´SAULO SOLID´´
, en recorreguts de mes de 2,5 m. d'amplada i mitjans manuals.
Caracteristiques paviment acabat:
- Gruix de 15 cm.
- Saulo processat i classificat
- Carrega vertical mitjancant placa dinamica de 212 Mpa a 28 dies
Executat amb el seguent equipament:
- Mescla homogenia amb planta dosificadora mobil volumetrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dumper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenia, amb estenedora sobre cadenes amb regle vibrador d'alta
frequencia.
- Piconat al 95% PM amb corro metal• Elic vibrant i amb corro pneumatic estatic.
La partida Inclou:
- Aportacio de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb aproximadament la
corba granulometrica seguent: 25/100% 20/80• ]95% 12,5/65• ]80% 8 /55• ]70% 4/44• ]59% 2/31• ]46%
0,5/16• ]27% 0,25/11• ]20% 0,125/6• ]12% 0,063/4• ]8% •] Subministrament d'hidroxid de calc i la seva
barreja totalment homogenia
en un 7% del pes
- Mescla, totalment homogenia, del arid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat caracteristica necessaria d'acord amb resultats previs de laboratori.
L'empresa executora disposarà del procediment d• 'aplicacio certificat.
Temps de fraguat:
Degut a que amb l'hidroxid de calc el progressiu assoliment de la resistencia es molt lent, la zona pavimentada
haura d'estar totalment tancada durant 28 dies posteriorment a la seva execucio.
Dins d'aquesta partida s'inclouen tota aquella mà d'obra necessària i totes aquelles despeses directes o
indirectes subjacents de la pròpia partida amb tots aquells materials, elements, accessoris i mitjans (mecànics,
humans, etc.) necessaris per la seva total i correcta posada en obra.
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GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDK200XX.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit
de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó
o llit de grava, i reblert lateral amb terres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet "in situ":
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de
tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa
enrasats amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit
i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu
robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin
l'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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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GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDKZ3154.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha
de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1414119,H1424340,H1455710.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels
factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties
innecessàries. A tal fi hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de
salut del treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI,
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació
amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos
EPI, amb els següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat
pel fabricant
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc

- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin
pogut evitar-se
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer
un tractament de rentat antisèptic.
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el
qual ho ha d'utilitzar.
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No
es permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el
risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre
el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i
instal·lació de bastides i demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura,
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat
a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent
i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels
cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns
sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà
obligatori l'ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de
punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
S'han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís
antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals
que podran ser perforades per a una millor ventilació.

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser
utilitzats per diferents persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits),
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà
de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i
fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes
accidentals amb la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser
el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les
mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius
similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de
taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara,
verificant la compatibilitat dels diferents elements.

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels
següents riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas,
quan puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui
desprendre's pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que
existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient
una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball
en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant,
i sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració.
Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a ferse servir, a intervals que no sobrepassin l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció
de les següents activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè
o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per
al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus
cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà
al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants

- Prefabricats per a la construcció.
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes
de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada
per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització
de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir
calçat aïllant sense cap element metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà
desfer-se'n ràpidament
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules
incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants.
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles
per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer
flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o
incorporades en el calçat des d'origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits
màxims de defensa davant d'aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà
perceptiu l'ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb
arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les següents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en
caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui
superior als 4 anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12
mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència.
La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes
possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil,
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats
de les activitats:

- Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques
- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal
motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran
les següents característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al
seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat
aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador
si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología.

____________________________________________________________________________

H9 - PAVIMENTS
H9V -

ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H9VVAR00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces metàl·liques per a fer escales provisionals d'obra sobre
lloses inclinades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces fixades amb fixacions mecàniques
- Retirada dels graons
CONDICIONS GENERALS:
L'esglaó acabat ha de ser estable i resistent a les càrregues previstes.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
Les peces han d'estar recolzades i ben fixades al suport, amb una separació entre
esglaons regular.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
- Horitzontalitat: ± 0,2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT, amb el desmuntatge inclòs.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HB2 -

BARRERES DE SEGURETAT

HB2A - BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HB2A2325.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una
carretera amb l'objecte d'evitar que els vehicles que es surten de la calçada
assoleixin un obstacle o desnivell.
S'han considerat els tipus següents:
- Barrera de seguretat flexible
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:
- Clavats al terreny
- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecániques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas
- Acoblament de la resta de peces de la barrera
CONDICIONS GENERALS:
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb
els criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN
1317-2, essent aquests paràmetres:
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica
- Segons la seva geometria i funcionalitat:
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Barrera de seguretat flexible:

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2): classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b,
L1, L2, L3, L4a o L4b
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A, B o C
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7 o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant
en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe VI1, VI2, VI3, VI4,
VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i
H
- Durabilitat:
el fabricant ha de declarar els materials i recobriments
protectors utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5): classe 1, 2, 3 o 4.
Només d'aplicació quan es requereixi
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa
de la Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de
les següents característiques:
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi
el trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la
circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això
les parts despreses han de complir:
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg
La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de
subjecció i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació
del carril al que protegeixen.
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als
assajos (UNE-EN 1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE.
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser
perpendicular a aquesta.
Disposició transversal de la barrera:
- Fora del voral
- Distància mínima a la vora de la calçada: 0,5 m
- Distància màxima a la calçada: taula 9 OC 35/2014
Distància de la barrera als elements de risc:
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle: d1 > amplària de
treball (W)
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell: d2 > deflexió
dinàmica (D)
Disposició longitudinal de la barrera:
- Paral·lela a l'eix de la calçada
- Tram d'anticipació del començament de la barrera: taules 10, 11 i 12 OC 35/2014
- Tram de prolongació del final de la barrera:
- Calçades separades: mínim 4 m paral·lel a la carretera
- Calçada única: igual al tram d'anticipació
Toleràncies d'execució:
- Alçària entre dos barreres consecutives: ± 2 cm
- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent: ± 5º
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el
més aviat possible.

No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps
comprès entre la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es
superi aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions
que afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels
mateixos.
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir
de manera que no entrin en contacte amb les peces del sistema.
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser
similar a l'utilitzat als assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el
comportament del sistema de forma semblant a la assajada.
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres,
ha de ser un tot-u artificial de les següents característiques:
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3)
- Compactació: >= 95% PM
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.
No es permeten forats fets in situ.
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà
seguint les indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica
de producte del fabricant.
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte
segons UNE-EN 1317-2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que s'ha
fet servir en aquests assajos.
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació
de la barrera.
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la
descripció tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al
manual d'instal lació.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
SUPORTS CLAVATS AL TERRA:
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat,
mitjançant assaig in situ efectuat segons la UNE 135124.
No es permet el clavat de forma manual.
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.
La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la
profunditat indicada al manual d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions
en el suport.
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir
les zones malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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)
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.
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de
vehículos.

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y
metodología de control.
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y
criterios generales para los métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de
ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5:
Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención
de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada subministrament que arribi a obra
necessària per a la seva identificació.

s'ha

d'acompanyar

de

la

documentació

L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora
- Identificació del fabricant
- Designació de la marca comercial
- Quantitat d'elements que es subministra
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats
- Data de fabricació
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol de marcatge CE
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE
- Número de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a la norma EN 1317
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 13175 (classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball
i deflexió dinàmica)
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions
del marcatge CE emesa pel fabricant.
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:

- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies
- Especificacions per als materials i acabats
- Avaluació de la durabilitat del producte
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)
- Informació sobre substàncies regulades
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els aspectes a controlar són els següents:
- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció
tècnica del producte.
- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà
com a mínim:
- Data d'instal·lació
- Localització de l'obra
- Clau de l'obra
- Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus
- Ubicació dels sistemes instal·lats
- Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i
durabilitat del sistema
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Cada 500 m de barrera instal·lada es controla el següent:
- Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm
abans del solapament de les tanques, en el sentit de la circulació.
- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la
plataforma.
- Elements de fixació:
- Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos a
la descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta.
- Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE
17108.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a
la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el
subministrador acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i
que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes.
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de
les zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades
individualment no superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100
de la superfície de recobriment.
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BARRERES DE SEGURETAT

HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HB2C2000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la
seguretat viària durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les
carreteres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les peces
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas
- Unió de les peces entre elles
CONDICIONS GENERALS:
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 peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
expressament aprovades per la DF durant el replanteig.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Ressalts entre trams: ± 10 mm
- Nivells: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions
de la DT.
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.

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.
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin
afectar.
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera
i el paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats
pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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)
* 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.
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención
de vehículos.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Materiales básicos y control de ejecución.
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 del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la situació de les peces.
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les
geomètriques d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE-08.

condicions

- Assaigs d'informació complementaria:
- De les estructures projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que
els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs
d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents
supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la
mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que
s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i
la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal
de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element.
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HB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HB2Z5021.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Peces especials i/o elements auxiliars per a barreres de seguretat.
S'han considerat els elements següents:
- Extrem en forma de cua de peix amb l'extrem pla per a barreres de seguretat
flexibles
- Captallums per a barreres de seguretat
- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny
- Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Extrem en forma de cua de peix i captallums:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport
Terminal de barrera de seguretat flexible:
- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat
- Acoblament de la resta de peces del terminal
Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal:
- Replanteig
- Unió a la barrera
- Fixació al terra
EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:
La peça ha d'estar fixada als suports i a les bandes dels costats mitjançant cargols
i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació
del carril al que protegeixen.
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.
Estarà fixada al mur o barrera de formigó mitjançant fixacions mecàniques, de manera
que no constitueixi un perill per als usuaris de la via
CAPTALLUMS:
Les caràcterístiques del captallums instal·lat seran les especificades a la taula
703.2 del PG3 vigent.
Quedarà en la posició especificada a la DT o, si no, a la indicada per la DF.
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera
cada 4 o 8 m, coincidint amb la unió de trams de la barrera.
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim
cada 25 m.
En ampits, la distància màxima serà de 8 m.
L'altura sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
expressament aprovades per la DF durant el replanteig.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts de subjecció i amb el sistema de fixació
disposat pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el
més aviat possible.
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions
que afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels
mateixos.
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
CAPTALLUMS:
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del
captallums per la seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació,
no es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa del captallums arrencat
ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps
comprès entre la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es
superi aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.

Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir
de manera que no entrin en contacte amb les peces del sistema.
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.
No es permeten forats fets in situ.
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació
de la barrera.
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la
descripció tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al
manual d'instal lació.
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions
de la DT.
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
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.
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin
afectar.
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera
i el paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats
pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions
de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CAPTALLUMS:
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)
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.
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE
PEIX:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA
D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINAL DE BARRERA
DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBB11111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades,
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents
principis generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de
senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint,
obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en
aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts.
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés
a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada
de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava
el seu emplaçament.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i
Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas
dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix
de la via, mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en
el Codi de Circulació.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada
La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap
obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se,
segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill
"OBRES"
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5,
TR 6, TR 305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu,
que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents
sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota:
El sistema de "testimoni" està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu,
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà
la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria),
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb
el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa
en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i
la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

el

que

se aprueba el

Reglamento

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina,
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos
indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBC1A081.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que
no es desitja que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents
principis generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà
fàcilment visible.

- L'abalisament
hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que
justificava el seu emplaçament.
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert
a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera
"Jersei" o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic
i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal
i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no
queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari).
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la
calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a
500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles.
Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes
reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les
bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i
la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

el

que

se aprueba el

Reglamento
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HQ - EQUIPAMENTS
HQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU1B130.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions
de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida
en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior
a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar
la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir
d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat
assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal
manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques,
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes
a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi
de Seguretat i Salut de l'obra.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball
industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort,
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva
integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les
condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre,
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn
d'implantació.

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o
paràsits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant
o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran,
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
Real Decreto 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.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico
el 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.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

el

que

se aprueba el

Reglamento

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación

____________________________________________________________________________

K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K1A -

TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K1A21010,K1A2S032,K1A2H032,K1A2X102,K1A22020,K1A20003,K1A20000,K1A20001,K1A20010,K1A2SD
12,K1A20002,K1A2X020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Treballs per assolir el coneixement històric, les transformacions i preexistències,
de les edificacions o restes de les mateixes, objectes del projecte, mitjançant
l'estudi de les restes arqueològiques del subsòl i de les estructures
arquitectòniques que s'hi relacionen.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria,
annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i
estratigrafies del material arqueològic dels edificis analitzats i de les
excavacions realitzades, segons les normes de l'organisme corresponent, promotor
de l'actuació.
- Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i
runes, amb presa de dades per a la realització del informe final
- Jornada de tècnic arqueòleg de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització del informe final
- Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidats o extraccions de terres i
runes, amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació
- Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1
m, excavada amb mitjans manuals o mecànics per nivells naturals o artificials
segons mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada de
paviment i reblert amb productes procedents de l'excavació sense compactat
- Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales
- Prospecció arqueològica superficial en interior d'edificació, sense cales
- Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció
- Aixecament d'enrajolat per a la seva reproducció
- Aixecament de paviment de peces per a la seva reproducció
- Aixecament de motllura de guix amb cartró per a la seva reproducció
CONDICIONS GENERALS:
Propietat dels treballs:
Tots els estudis i documents que composen l'informe i la memòria seran propietat
de l'organisme corresponent promotor de l'actuació, la qual podrà reproduir-los,
publicar-los o divulgar-los total o parcialment, o fer l'ús que consideri més adient
de la informació, segons les seves necessitats, esmentant sempre el seu autor o
autors.
L'adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d'aquests documents i estudis de forma
total, parcial, directa, indirecta o extractada, sense prèvia autorització de
l'organisme promotor.
Nombre d'exemplars i normes de presentació del treball:
De l'informe i de la memòria ha de ser lliurat un exemplar, format per la
documentació escrita i gràfica.
La documentació escrita serà presentada en paper blanc de mida DINA/4 sense
capçalera ni altres impresos, mecanografiada a doble espai, deixant una marge a
l'esquerre no menor de 3 cm per a la seva enquadernació.
Les planimetries i els dibuixos es realitzaran sobre un suport reproduïble i
indeformable, preferentment en fulls d'una mida que puguin ser plegat a format
DIN A/4, deixant sempre el plec inferior dret totalment lliure per a col·locar el
caixetí del organisme competent, que serà lliurat a l'arqueòleg.

La documentació fotogràfica es presentarà, en el cas de les diapositives, degudament
disposades en fulls classificadors. Les fotografies en blanc i negre s'acompanyaran
dels corresponents negatius.
El lliurament de l'informe preliminar i la memòria d'excavació l'han de fer
personalment l'arqueòleg director de l'excavació i el tècnic arqueòleg al
responsable de l'organisme competent, en entrevista concertada per endavant.
La memòria definitiva és lliurarà abans d'un any un cop acabada l'excavació.
Serà condició prèvia a l'inici de les obres comptar amb la necessària autorització
de l'organisme competent.
REDACCIÓ DE L'INFORME PRELIMINAR I DE LA MEMÒRIA DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS
REALITZATS:
La documentació escrita dels treballs d'arqueologia, ha de comprendre l'informe
preliminar i la memòria, on s'han de tractar de forma succinta en el primer i
detallada en la segona, els aspectes següents:
- La situació del jaciment, amb especificació el seu entorn geogràfic o urbanístic
- La descripció general de l'edificació i detallada del sector objecte
d'intervenció
- La notícia històrico-constructiva de l'edificació, acompanyada d'una ressenya de
les intervencions anteriors, tant d'excavació com de restauració
- L'exposició dels motius de la intervenció i dels seus objectius, tant en relació
al projecte de restauració, com a la investigació històrica del propi jaciment
- La descripció del programa i del desenvolupament dels treballs
- La descripció de les restes i l'anàlisi de les mateixes, amb l'explicació de les
seves fases històriques i de l'evolució arquitectònica de les estructures
Annexos:
L'esmentada documentació ha d'anar acompanyada en la memòria de:
- El registre íntegre de les unitats estratigràfiques
- L'inventari i la classificació del material arqueològic moble, que ha de ser
ordenat per unitats estratigràfiques i acompanyat d'una explicació de les sigles
utilitzades en la seva descripció, si s'escau
- La documentació fotogràfica amb l'inventari i la descripció de cada una de les
còpies
- La documentació gràfica formada per les planimetries i els dibuixos del material
moble, acompanyada d'un inventari d'aquesta. Les escales gràfiques a emprar són
1/500 o superior en els plànols de situació i emplaçament, 1/200 o 1/100 en els
plànols de conjunt, i 1/20 o 1/10 en els dibuixos de detall
- Els resultats de les anàlisis de mostres o elements, en el cas que s'hagin
realitzat
ARQUEÒLEG DIRECTOR:
Funcions de l'arqueòleg director, en els treballs de camp:
- La direcció dels treballs d'excavació
- El replantejament dels treballs a realitzar. L'àrea a excavar la fixarà
l'organisme competent, d'acord amb l'arqueòleg director de l'excavació
- El registre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- La direcció de les feines de dibuix de les planimetries que descriguin de forma
precisa i detallada tant les estructures com la seqüència estratigràfica del
jaciment, amb indicació de les cotes de profunditat, que s'hauran d'especificar
en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar
- La direcció de les feines de neteja i el siglatge del material arqueològic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
- La direcció del reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositives a color dels
aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment
- La coordinació de les tasques amb el tècnic arqueòleg i altres col·laboradors
- La coordinació amb la direcció facultativa de l'obra de restauració
- La distribució de la feina als operaris de l'excavació
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui
el programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació,
determini el director de les excavacions arqueológiques.

En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes
constructives especialment si es treballa a la seva base.
En finalitzar els treballs arqueològics, s'han de reblir les cales, amb sorra o
terra, sense compactar.
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:
Cal confeccionar la documentació gràfica, dibuixos, fotografies, calques, etc., i
plantilles de cartró, amb tota la informació necessària per tal de poder reproduir
l'element, a taller o a l'obra.
Cal dibuixar a escala 1:1, o 1:2 el detall de planta, alçat i seccions, i a escala
1:20 la composició general.
Cal indicar el color de cada element amb referència a la carta R.A.L.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva
supervisió pel tècnic competent.
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DOCUMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, JORNADA DE SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG
DIRECTOR, JORNADA DE TÈCNIC ARQUEÒLEG, JORNADA D'AJUDANT D'ARQUEÒLEG PER A DIBUIX:
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
Respecte al control dels treballs i de la seva certificació, l'arqueòleg director
no pot autoritzar canvis en els preus pactats ni l'augment dels amidaments, sense
autorització escrita del Cap del Servei de l'entitat promotora del projecte.
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per
la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols, s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions i entibacions.
PROSPECIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:
m2 de superfície de cada mòdul tipus, que per repetició configurin el conjunt.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K219CC11,K2190001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge
de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que
resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al
replanteig previ, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci
malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats.
Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que
s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar,
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com
qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia
i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el
qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar
les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se
dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap
cas.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K4 - ESTRUCTURES
K4B -

ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4B14000.
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
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una
vegada nets aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del
balcó amb grapes en forma d'U
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
- 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'artícle 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'artícle 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.
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 aillades 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.
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.
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
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:
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.

____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
K9E -

PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

K9E1 - PAVIMENTS DE PANOT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9E1321G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de
3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de
3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície

En
-

Confecció i col·locació de la beurada
la col·locació a truc de maceta amb morter:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
Col·locació de la capa de morter
Humectació de les peces per col·locar
Col·locació de les peces
Humectació de la superfície
Confecció i col·locació de la beurada

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme
i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament
definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb
altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6
mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats
amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció
de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment
pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i
48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

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:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les
instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
K9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

K9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9G1PG00.

EN

CAS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells
no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una
amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el
gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements
constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb
poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de
procurar que coincideixin amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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
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
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

KY - AJUDES DE RAM DE PALETA
KY3 -

PASSAMURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KY311620.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos
d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició dels tubs
- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems
- Fixació del tub a l'encofrat o a la paret en construcció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició
correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin
(si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el
parament de la paret.
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Si el tub està dins d'un mur de formigó, s'ha de fixar per tal que no es desplaci
en el procés de formigonament i els extrems han d'estar tapats perquè no entri
formigó.
Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

L-

PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ

L1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
L16 - CALES PER INSPECCIÓ O REPARACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
L169C511.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element,
o extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida
de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base
amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base
amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a
descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura
interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com
mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar.
S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com
qualsevol element que pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin
ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han
de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda
oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a
peu dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que
estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla
i arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

__________________________________________________________________
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Obra

01
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Capítol

01

Obra civil_Enderrocs i rases

1 K1A21010

-

Comentari maquinaries + transport

Pàg.:

1

0,00

0,000

0,00

30,84

120,000

3.700,80

47,56

78,758

3.745,73

49,99

16,000

799,84

11,78

3,000

35,34

3,88

8,220

31,89

5,55

20,000

111,00

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que
sigui posible, si no es posible es fara amb mitjans manuals. Amb
supervisio de la BSM
Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria,
rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la
part que sigui enterrada es fara amb mitjans manuals.

2 F222FF12

3 F222D010

4 F222AS12

m3

m3

m3

El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible,
s'estimen unes hores amb operari de transport de material (P - 111)
Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
tràns.,retroexcavadora+martell+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es
pugui, i si no es fara amb mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta
transport amb dumper o petita maquinaria. (P - 74)
Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
tràns.,compres.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material
excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es
pugui, i si no es fara amb mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta
transport amb dumper o petita maquinaria. (P - 73)
Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny roca,compres.+càrrega
mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat.

5 F2225232

6 K219CC11

7 K2190001

m3

m2

m

L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es
pugui, i si no es fara amb mitjans manuals.
Aprofitament del 0 % de l'excavació per omplert de rases, tot el
transport amb dumper o petita maquinaria. (P - 72)
Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres
deix.vora
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 71)
Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual
Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 120)
Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega
cam.
Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra tipus
vorera parc Güell, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Es consideren inclosos tots els mitjans de càrrega i transport
necessàris per a l'execució de l'unitat d'obra completament acabada,
tenint en compte l'entorn de les obres. Al interior del parc la càrrega es
considera manual o mitjançant petita maniobra. (P - 119)

EUR
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9 L169C511

10 G21YB220
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m

Passamurs PVC D=90mm,long.<=1m

u

Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m
de llargària, com a màxim (P - 125)
Cala p/localitzar avaria+retirar runa s<=2,00m2,paviment

u

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 126)
Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=20-30cm,broca
diamant

Pàg.:

2

7,70

12,000

92,40

39,97

22,000

879,34

467,17

12,000

5.606,04

55,86

50,000

2.793,00

2,85

5.000,000

14.250,00

11 K1A2S032

h

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 90)
Neteja canalització electrica existent

12 K1A2H032

m

Neteja canalització electrica existent (P - 115)
Corda Guia

13 K1A2SS12

h

Corda guia (P - 114)
Transport terres excavades amb maquinaria petita

48,41

55,000

2.662,55

h

Carrega + Trasnport terres excavades amb maquinaria petita,
Dumper. (P - 117)
hores transport material operari

55,07

120,000

6.608,40

14 K1A2X102

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
(P - 118)
TOTAL

Capítol

01.01

41.316,33

Obra

01

Pressupost BSM_Projecte de control d’accessos i de l’eix mon

Capítol

02

Obra civil_Reblerts,paviments

1 K1A22020

-

Comentari maquinaries + transport

0,00

0,000

0,00

43,39

45,600

1.978,58

27,50

99,215

2.728,41

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 75)
Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm

40,79

23,625

963,66

m3

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 1)
Terra vegetal jardineria cat.mitja,sacs 0.8m3,escamp.m.man.

90,33

3,000

270,99

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que
sigui posible, si no es posible es fara amb mitjans manuals.Amb
supervisio de la BSM
Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria,
rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la
part que sigui enterrada es fara amb mitjans manuals.

2 G9A10101

3 F228AP0F

4 E2250101

5 FR3P2254

m3

m3

El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible,
s'estimen unes hores amb operari de transport de material (P - 112)
Paviment ´´SAULO SOLID´´ - 15 cm gruix / mes de 2,5m
d'amplària, amb Hidróxid de Calç + aditius
Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 %
de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM (P - 92)
Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,50% sorra+50% terra excav.
,g<25cm,picó vibrant,95%PM

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
EUR

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

PRESSUPOST

6 K9E1321G

7 K9G1PG00

8 E315OR04

9 F9H111E1

10 K4B14000

11 G3L11001

12 K1A20003

13 K1A20000

14 K1A20001

15 K1A2X102

m2

Data: 04/03/19

de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 89)
Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10

Pàg.:

3

41,35

11,155

461,26

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 122)
Paviment de llamborda granítica

22,21

12,640

280,73

m3

Reposició de paviment de llamborda granítica irregular igual a
l'existent, col.locat amb morter de cal. Inclou prèvia preparació de la
subbase i part proporcional de vorada de llamborda granítica.
Escampat amb bomba o amb petita maquinària, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic per acabat igual a l'existent al parc.
(Passeig interior carrer Olot) (P - 123)
Formigó rasa/pou fonament,HA-25/F/10/IIa,camió

108,27

79,570

8.615,04

59,44

75,000

4.458,00

kg

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 77)
Arm.pilars AP500SD barres corrug.

1,24

309,288

383,52

m

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 121)
Pern ancoratge D=25mm,anc.de punt cim.+addit.

10,78

19,500

210,21

h

Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de
cartutxs de ciment i additius (P - 91)
Desmunt,desconnexio Reg

28,01

200,000

5.602,00

u

Desmuntat, desconnexió o anul·lació del sistema de reg actual i totes
aquelles intal·lacions que puguin quedar afectades a les zones
d'intervenció, previ acord i coordinació amb els seveis tècnics i
personal de manteniment del parc, inclosa la realització de les feines
de desviament i baypass necessaries i acordades en aquelles
instal·lacions que ho requereixin, i la seva reposició al seu estat inicial
de funcionament. (P - 109)
Partida Reposicio tots elements vegetals

6.683,20

1,000

6.683,20

h

Reposició de tots els elements vegetals malmesos durant l'excavació
als parterres ajardinats (arbres, arbustos, matolls, plantes, gespes...),
amb exemplars adults del mateix tipus i volum similar als originals
malmesos. S'inclou el seu adovat, regat i primeres cures fins a garantir
el seu arrelament. Si escau, també s'inclou el replantat i manteniment
provisional de tots aquells especimens, que per les seves
caracterìstiques específiques, calgui mantenir la planta original per
tornar a ser replantada en la seva ubicació inicial o en una ubicació
alternativa propera.
(P - 106)
Jornada treball operari per arqueologia

23,85

160,000

3.816,00

h

Jornada de treball d'operari ajudant a buidats o extraccions de terres i
runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final 35 40 % de l'obra (P - 107)
hores transport material operari

55,07

120,000

6.608,40

t

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/10/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió i transport amb dumper. (P - 2)
Paviment mesc.bit.AC 11 surf BC 50/70D,granul.granític
est-compact.

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
(P - 118)
TOTAL

Capítol

01.02

43.060,00

Obra

01
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Capítol

03

Electricitat

EUR
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2 GDK200XX

3 GDKZ3154

4 EG220000

5 EG314674

6 EG312664
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8 EG312354

9 EG312334

-
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4

0,00

0,000

0,00

524,96

15,000

7.874,40

31,09

45,000

1.399,05

2,18

1.800,000

3.924,00

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 7)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 +cable comand.,col.tub

12,37

1.185,000

14.658,45

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat en tub (P - 12)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

7,43

312,000

2.318,16

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 11)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub

5,59

174,000

972,66

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 10)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub

4,21

432,000

1.818,72

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 9)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.tub

1,89

12,000

22,68

154,99

1,000

154,99

125,18

1,000

125,18

u

u

m

10 EG415AJHJ1KZ u

11 EG415AJDJ1NRu

Comentari subministre i instal·lació

Pàg.:

Totes les partides contemplen els subministraments dels materials
indicats i la seva instal·lació (P - 110)
Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.HF-II,.s/solera
form.HM-20/B/40/I,+reblert terra
Arqueta de registre per a instal·lacions, per anar enterrada amb 3 cm
de recubriment, quedant el registre ocult, de 40x40x40 cm de mides
útils, amb marc i tapa de fosa de granit esferoidal normalitzat iso 1083,
normalitzada per l'ajuntaments, inclosa excavació i tota l'obra civil
necessària. Tot segons plec de condicions tècniques de l'ajuntament
de la ciutat i la dircció facultativa. (P - 93)
Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa
grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 94)
Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 8)
Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN,Interruptors
automà
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN. Article: ref. 68440-36 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON (P - 17)
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN,Interruptors
automà
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons

EUR
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12 EG415AJBJ1KV u

15 EG47434E

16 EG47232F

17 EG42JCKK

18 EG42J2KH

19 EG42J29H

UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN. Article: ref. 68425-56 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON (P - 16)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN,Interruptors
automà

Pàg.:

5

119,85

1,000

119,85

116,80

1,000

116,80

36,42

20,000

728,40

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 13)
Inter.càrreg.modular,25A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.

36,67

1,000

36,67

u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 22)
Inter.càrreg.modular,25A,250V,(2P),amb indic.llum.fix.pres.

33,10

8,000

264,80

219,39

2,000

438,78

168,12

1,000

168,12

137,16

12,000

1.645,92

13 EG415AJ9J1NN u

14 EG415D9B

Data: 04/03/19

u

u

u

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN. Article: ref. 68416-36 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON (P - 15)
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN,Interruptors
automà
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN. Article: ref. 68410-56 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON (P - 14)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 21)
Bloc dif.,cl.A superimmun.,i<=63A,(4P),0.3A,fix.select.retart
60ms,4.5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A de
desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 20)
Bloc dif.,cl.A superimmun.,i<=40A,(4P),0.03A,fix.inst.retart
0ms,4.5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 19)
Bloc dif.,cl.A superimmun.,i<=40A,(2P),0.03A,fix.inst.retart
0ms,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18

EUR
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20 EG134J010000 u

21 FF21HA11

22 FP7GU010

23 GE00ER07

24 K1A23012

m

u

h

h

Data: 04/03/19

mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 18)
Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,28 mòduls,encastada,
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a vint-i-vuit mòduls i encastada. Article:
ref. 68035-31 + ref. 68080-31 + ref. 68081-31 + ref. 68083-31 (P - 6)
Tub acer galv.s/sold.(S),2´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255,
roscat,dific.baix,col.superf.
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 78)
Caixa empiulament FO universal, =<32 fusions,2 IN/OUT,plàstic
IP65,col.
Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins
a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues
entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior
màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic,
cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (P - 83)
Posta en marcha + Legalitzacio instal·lació eléctrica mitjançant
MTD
Posta en marcha + Legalitzacio instal·lació eléctrica mitjançant MTD
(P - 95)
Ajuda instal·lacions + hores transport material operari

Pàg.:

6

73,39

1,000

73,39

54,37

4.400,000

239.228,00

104,50

44,000

4.598,00

1.224,65

1,000

1.224,65

55,07

56,000

3.083,92

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
(P - 113)
TOTAL

Capítol

01.03

284.995,59

Obra

01
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Capítol

04

Control D'accessos_Telecomunicacions

Titol 3

01

INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA DE VEU I DADES

NIVELL 3

01

SISTEMA DE PARELLS TRENATS

1 EP433000

2 EP733003
3 EP7Z3000

4 EP433001

5 EP743000

M

U
U

U

U

Cable transmissió dades, 4pares, CAT.6A UTP, Poliolefina /
Poliolefina, n / propag.incendi UNE-EN 50
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6A UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de l'incendi segons UNE-EN 50266 Classificació Cca, col·locat sota
tub o canal (P - 27)
Connector UTP Cat.6A RJ45 - Mascle
Connector UTP Cat.6A RJ45 - Mascle (P - 34)
Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP integrats,
inclou xassís per a muntatge en paret.
Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP integrats, inclou
xassís per a muntatge en paret. (P - 46)
Fuetó amb 2 connectors RJ45, categoria 6A UTP, de 1 a 2 m de
longitud
Fuetó amb 2 connectors RJ45, categoria 6A UTP, de 1 a 2 m de
longitud (P - 28)
Armari RACK de 19´´ i 20U Dimensions 1000x600x600 mm

1,52

3.650,000

5.548,00

7,37

150,000

1.105,50

179,77

12,000

2.157,24

9,84

100,000

984,00

825,44

1,000

825,44

Armari RACK de 19 ´´i 20 U. 1 Base de 8 endolls, bastidor i mòdul de
ventiladors inclòs.
Dimensions 1000x600x600 mm (P - 35)

EUR
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Pàg.:

7

U

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x400mm

615,06

1,000

615,06

U

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x400mm 1
Base de 8 endolls, bastidor (P - 38)
Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x600mm

690,06

1,000

690,06

2.128,90

9,000

19.160,10

31,42

18,000

565,56

34,14

16,000

546,24

15,42

58,000

894,36

1.334,56

4,000

5.338,24

438,90

1,000

438,90

22,68

100,000

2.268,00

54,86

9,000

493,74

U

U
U

U

U

U

U

U

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x600mm 1
Base de 8 endolls, bastidor (P - 36)
Armari RACK de exterior IP55 19´´ i 24U Termoaíllat. Dimensions
1120x600x600 mm
Armari RACK de exterior IP55 19´´ i 24U Termoaïllat. Dimensions
1120x600x600 mm 1 Base de 8 endolls, bastidor (P - 37)
1 Panell 19´´ 3U CARRIL DIN
1 Panell 19´´ 3U CARRIL DIN (P - 52)
Safata extraïble xapa d'acer per a armari de comunicacions rack
19''
Safata extraïble xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'',
sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat
d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una profunditat de 800
mm, fixada mecànicament. (P - 47)
Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre.
Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre. Marca Nexans.
Instal·lat i comprovat. Codi cablemat 810190 (P - 50)
Partida de connexió de fibra òptica i de cablejat CAT 6A a xarxa /
racks existents. Inclou tant inst
Partida de connexió de fibra òptica i de cablejat CAT 6A a xarxa /
racks existents. Inclou tant instal.lacions com l'obra civil no comptada
en altres apartats de canalitzacions. Totes les partides contemplen el
subministrament dels materials indicats i la seva instal.lació. (P - 51)
Partida de configuració i integració de programes als diferents
ordinadors no incloses en altres par
Partida de configuració i integració de programes als diferents
ordinadors no incloses en altres partides (P - 53)
Presa senyal, tipus univ., RJ45 simple femella, cat.6 UTP,
despla.aïlla. Certificada
Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors
RJ45 femella simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa. certificada (P - 33)
Mòdul de Ventiladors per a RACK
Mòdul de Ventiladors per a RACK (P - 55)

TOTAL

NIVELL 3

01.04.01.01

41.630,44

Obra

01
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Capítol

04

Control D'accessos_Telecomunicacions

Titol 3

01

INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA DE VEU I DADES

NIVELL 3

02

ELECTRÒNICA DE XARXA

1 EP7E3016
2 EP7E3017

3 EP7E3018

U

Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS o similar

U

Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS o similar. Configurat (P - 41)
Switch Cisco Switch CISCO IE-1000-8P2S-LM 8 Poe Ports o
Similar.

U

Switch Cisco Switch CISCO IE-1000-8P2S-LM 8 Poe Ports o Similar.
Configurat. (P - 42)
Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar.

932,78

2,000

1.865,56

2.118,90

6,000

12.713,40

723,30

5,000

3.616,50

Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar. Configurat. (P - 43)

EUR
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Pàg.:

8

U

Switch de 8 ports de FO Cisco SG300-10SFP o Similar

623,78

2,000

1.247,56

5 EP7E3020

U

Switch de 8 ports de FO Cisco SG300-10SFP o Similar. Configurat (P 44)
Conversor FO monomode a RJ45 C-GFE-GLC.10 o similar

165,89

1,000

165,89

6 EP7E3006

U

Conversor FO monomode a RJ45 C-GFE-GLC.10 o similar (P - 45)
Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar

297,39

20,000

5.947,80

Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar (P - 40)
TOTAL

NIVELL 3

01.04.01.02

25.556,71

Obra

01
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Capítol

04

Control D'accessos_Telecomunicacions

Titol 3

01

INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA DE VEU I DADES

NIVELL 3

03

SISTEMA DE FIBRA ÒPTICA

1 EP7Z3002

367,78

1,000

367,78

252,67

2,000

505,34

193,89

8,000

1.551,12

M

Panell amb 6 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions.
Instal·lació en RACK (P - 54)
Cable 2 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior

1,65

192,000

316,80

M

Cable 2 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior
antirossegadors per a exterior Cca. Cable armat amb cinta d' acero
copolímer, i
cobertes de polietilè (P - 29)
Cable 6 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior Cca

1,85

2.800,000

5.180,00

6 EP4A3002

M

Cable 6 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior Cca.
Cable armat amb cinta d' acero copolímer, i
cobertes de polietilè (P - 30)
Fuetó de Fibra òptica monomode connector SC/APC. 2mts

3,21

23,000

73,83

7 EP4A3003

M

Fuetó de Fibra òptica monomode connector SC/APC. 2mts (P - 31)
Cable 48 fibres Monomode Televés Ref. 231.702

7,28

1,000

7,28

U

Cable 48 fibres Monomode ´´LSZH´´, termoplàstic lliure d'halògens,
baixa emissió de fums i no propagador de la flama. Tipus de fibra
G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang de temperatures
de -10 ºC a +70 ºC. Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Ref.
231.702 (P - 32)
Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar

297,39

4,000

1.189,56

2 EP7Z3003

3 EP7Z3200

4 EP4A3000

5 EP4A3001

8 EP7E3006

U

U

M

Panell amb 24 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou
fusions. Instal·lació en RACK
Panell amb 24 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions.
Instal·lació en RACK (P - 48)
Panell amb 12 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou
fusions. Instal·lació en RACK
Panell amb 12 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions.
Instal·lació en RACK (P - 49)
Panell amb 6 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou
fusions. Instal·lació en RACK

Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar (P - 40)
TOTAL

NIVELL 3

01.04.01.03

Obra

01
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Capítol
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Control D'accessos_Telecomunicacions

Titol 3

02

INSTAL·LACIÓ DE VIDEOPORTER

9.191,71

EUR
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U
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U

3 EQ54U001

m2

Data: 04/03/19

Placa FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX. i caixa d'encastar
en bàcul.
Placa FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX. i caixa d'encastar en
bàcul. (P - 25)
Monitor IP de Fermax Vivo+ amb pantalla tàctil o similar
Monitor IP de Fermax Vivo+ amb pantalla tàctil o similar (P - 26)
Taulell 50cm,base cantells faig,tauler fusta i resines
sint,dens.mitjana,g=16mm.fix.mecàniques

Pàg.:

9

891,12

7,000

6.237,84

1.140,50

1,000

1.140,50

262,75

1,000

262,75

Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de
16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra
amb fixacions mecàniques (P - 70)
TOTAL

Titol 3

01.04.02

7.641,09

Obra

01
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Titol 3

03

CCTV I CÀMERES TÈRMIQUES

1 EPA1X402

U

Camera bullet Model NBE-4502-AL de BOSCH o similar. Pintada
Negra.

958,85

28,000

26.847,80

Camera bullet Model NBE-4502-AL de BOSCH o similar. Pintada
Negra.
Cámara DINION IP bullet día/noche 1080p30. Sensor CMOS 1/2,8´´,
1920x1080p, hasta 30 ips, infrarrojos integrados. Óptica varifocal
automática
2,8-12 mm, corrección IR y ajuste remoto (100º H x 52º V gran
angular, 33º H x
19º V tele). Sensibilidad (3200K, 89% reflectividad, F1.4, 30 IRE):
Color 0,052
lux, Monocromo 0,008 lux, con IR 0 lux. Distancia de alcance de IR:
60m.
Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB
microSDHC, 2TB
microSDXC, usar Clase 6 o superior). Entrada/salida de audio, audio
bidireccional y
alarmas de audio. Intelligent Streaming e Intelligent Dynamic Noise
Reduction para
carga baja de red y alta calidad de imagen en cualquier
condición de iluminación. 85dB WDR medido según estándar IEC
62676
Apartado 5. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de
escenas
programables para día y noche. Cuádruple flujo: 2x H.265 o 2x H.264,
M-JPEG
y flujo I-frame. Regiones de interés. Essential Video Analytics con 14
reglas de
alarma combinables en paralelo (cruce de líneas, merodeo, objeto
abandonado /
sustraído, estimación densidad multitud, ocupación, conteo de
personas...),
clasificación y filtrado de objetos y búsqueda científica. Compatible
ONVIF perfil S y
perfil G. Trusted Platform Module (TPM) integrado y compatibilidad
con Public Key
Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques
maliciosos.
Funcionamiento híbrido (salidas IP y analógica). Alimentación PoE
(IEEE 802.3at tipo
EUR

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

PRESSUPOST

2 EPA1X403

3 EPA6X405

4 EPA6X404

5 EPACX406

6 EPA1X407

7 EPA13012

8 EPA13013

9 EP7A3014

U

U

U

U

U

U

U

U

Data: 04/03/19

1) y/o baja tensión 12 VCC±10% o 24 VCA±10%. Rango de
temperatura -40ºC a
+60ºC en operación continua, -34ºC a +74ºC acuerdo a NEMA TS
2-2003 (R2008).
IK10. IP67. Protocolos IPv4,
IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address),
NTP
(SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
(DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ
(QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication Encriptación TLS 1.2,
SSL, DES,
3DES. Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex.
Compatible
Navegador Web / BVMS / BVC / VSC / VRM / Video Security App. (P 64)
Adaptador de muntatge en post petit universal, acabat resistent a
la corrossión, IK10, color negre.
Adaptador de muntatge en post petit universal, acabat resistent a la
corrossión, IK10, color negre. (P - 65)
Monitor de visualtizacio de càmeres de 70´´ amb connexió HDMI.
Inclòs suport de paret.
Monitor de visualtizacio de càmeres de 70´´ amb connexió HDMI.
Inclòs suport de paret. (P - 68)
Monitor de visualtizacio de càmeres de 42´´ amb connexió HDMI
Monitor de visualtizacio de càmeres de 42´´ amb connexió HDMI (P 67)
Gravador NVR Vess A3340s E3 incl. 6x 4TB SATA HDD (24TB)
Win7P 2U8 storage appliance. Programat per
Gravador NVR Vess A3340s E3 incl. 6x 4TB SATA HDD (24TB)
Win7P 2U8 storage appliance. Programat per a 28 càmeres sistema
Milestone (P - 69)
Llicència Milestone XPPPLUSBL XProtect Professional+ Base
License
Llicència Milestone XPPPLUSBL XProtect Professional+ Base License
(P - 66)
Llicència Milestone XPPPLUSDLXProtect Professional+ Device
License
Llicència Milestone XPPPLUSDLXProtect Professional+ Device
License (P - 62)
Care Plus for XProtect Professional+ Device License de Milestone
Care Plus for XProtect Professional+ Device License de Milestone (P 63)
Workstation per a vislualització de CTTV i software de Càmeres
Tèrmiques

Pàg.:

10

168,63

37,000

6.239,31

3.403,90

2,000

6.807,80

679,39

3,000

2.038,17

1.054,26

1,000

1.054,26

609,50

1,000

609,50

202,89

28,000

5.680,92

33,30

24,000

799,20

1.141,95

3,000

3.425,85

3.343,89

9,000

30.095,01

Workstation per a vislualització de CTTV i software de Càmeres
Tèrmiques

10 EPA11L46

U

• Processador Intel i7 >@3GHz
• 8GB RAM
• Targeta gràfica 2GB
• HDD 500 Gb
• Windows Professional (10). (P - 39)
Càmera Tèrmica Càmera AXIS Q1941-E o Similar pintada en negre
o Similar
Càmera Tèrmica Càmera AXIS Q1941-E o Similar pintada en negre o
Similar
Sensor de imagen Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de

EUR
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Pàg.:

11

píxel: 17 µm
Rango espectral: 8-14 µm
Lente Atermalizada
7 mm Campo de visión horizontal: 55°, F1.18 Distancia de enfoque
cercano: 1,3 m
13 mm Campo de visión horizontal: 28°, F1.0 Distancia de enfoque
cercano: 5,3 m
19 mm Campo de visión horizontal: 19,4°, F1.23 Distancia de enfoque
cercano: 9,2 m
35 mm Campo de visión horizontal: 10,5°, F1.2 Distancia de enfoque
cercano: 33 m
60 mm Campo de visión horizontal: 6,2°, F1.25 Distancia de enfoque
cercano: 91 m
Sensibilidad NETD < 70 mK

11 EPA11L42

12 EPA11L43
13 EPA13005

U

Vídeo
Compresión de vídeo H.264 Perfil Base, Main y High (MPEG-4 Parte
10/AVC)
Motion JPEG Resoluciones El sensor es de 384x288. La imagen
puede ampliarse hasta 768x576.
Velocidad de imagen Hasta 8,3 imagenes por segundo y 30 imagenes
por segundo
Retransmisión de vídeo Al menos tres secuencias en H.264 y Motion
JPEG, simultaneas y configuradas individualmente en una resolucion
maxima y a velocidad de imagen maxima.
Tecnologia Axis Zipstream en H.264
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables
VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen: Compresion, brillo, nitidez, contraste, zona
de exposicion, superposicion de texto e imagenes, mascara de
privacidad, duplicacion de imagenes, estabilizacion de imagen
electronica, varias paletas
Rotacion: 0°, 90°, 180°, 270°, formato pasillo incluido
Analíticas Incluido
AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard,
AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, deteccion de audio, alarma
antimanipulacion activa
Compatible
AXIS Perimeter Defender
Para consultar la compatibilidad con la plataforma de aplicaciones
camaras AXIS que permite la instalacion de aplicaciones de terceros,
visite axis.com/acap
Activadores de evento
Analisis, temperatura, entrada externa, programacion de hora,
eventos de almacenamiento local
Acciones de evento
Grabacion de video: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Carga de imagenes o clips de video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,
recurso compartido de red y correo electronico
Memoria de video o imagenes previa y posterior a la alarma para
grabacion o carga
Notificacion: correo electronico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap
Superposicion de texto, reproduccion de clip de audio
Retransmisión de datos
Datos de eventos
Ayuda integrada para la instalación
Contador de pixeles (P - 60)
Tarja NVIDIA JETSON TX2 per usas com Analitzador d'imatge

2.208,78

9,000

19.879,02

U

Tarja ENVIDIA JETSON TX2 per usas com Analitzador d'imatge (P 57)
Software de comptatge adaptat a cada escena

1.497,40

9,000

13.476,60

2.139,72

1,000

2.139,72

U

Software de comptatge adaptat a cada escena (P - 58)
Plataforma d'emmagatzemament de dades (no inclou ordinador
que ja està en un altre apartat)
Plataforma d'emmagatzemament de dades (no inclou ordinador que ja
està en un altre apartat) (P - 61)

EUR
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Titol 3

04

SISTEMA DE PILONES

2 EEV31BFZ

3 EEV31L45

4 EP811490

5 FQ421BFA

-

U

U

U

U

12

119.093,16

Obra

1 K1A2SD12

Pàg.:

Comentari subministre i instal·lació
Totes les partides contemplen els subministraments dels materials
indicats i la seva instal·lació (P - 116)
PLC LOGO SIEMENS o similar per a pujada i Baixada de Pilones.
Programat i posat en marxa.
PLC LOGO SIEMENS o similar per a pujada i Baixada de Pilones.
Programat i posat en marxa.16,0 vcc. Consum màx: 19 ma.
Dimensions: 65 × 128 × 41 mm. (P - 4)
Fonts d'alimentació de PLCs i petit material de protecció i control
de les pilones
Fonts d'alimentació de PLCs i petit material de protecció i control de
les pilones (P - 5)
Botonera de Sobretaula de 9 Canals de Pujada/ Baixada i
Indicador de led d'estat
Botonera de Sobretaula de 9 Canals de Pujada/ Baixada i Indicador de
led d'estat (P - 56)
Pilona Semi Automàtica PL220-800 RIS-RF Inox Sorrejat o similar.
Sistema per protecció en paviments

0,00

0,000

0,00

374,45

8,000

2.995,60

266,61

8,000

2.132,88

1.023,90

1,000

1.023,90

2.253,90

1,000

2.253,90

7.572,80

10,000

75.728,00

Subministrament i col·locació de Pilona Semi Automàtica PL220-800
RIS-RF o similar amb les següents Característiques. Inox Sorrejat.

6 FQ421491

U

CILINDRO: Acero Inoxidable Aisi 304. Acabado Satinado.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø220
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 8 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
DESBLOQUEO MEDIANTE LLAVE
ACTUADOR DE GAS SIMPLE EFECTO
BLOQUEO MEDIANTE LLAVE
TAPA ACERO INOXIDABLE AISI 304.
INSTALACIÓN ENCOFRADO DIRECTO AL SUELO.
CERRADURA ESTÁNDAR INTEGRADA.
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs. (P - 88)
Pilona alta seguretat PL274-800 RFAK de Pilotec amb leds o
similar. Inox Sorrejat. Sistema per prote
Subministrament i col·locació de Pilona alta seguretat PL274-800
RFAK de Pilotec amb leds o similar. Inox Sorrejat.
PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA R FE A. SEGURIDAD
/CORONA LEDS 1 6.695,20000 6.695,20
CILINDRO: Acero Lacado al horno.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO:800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 20-25 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías, pérdidas
de carga y
mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la pilona
150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80.
TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.

EUR
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Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs. (P - 87)
Pilona PL274-800 RAK-M30 de Pilotec o similar Inox Sorrejat.
Sistema per protecció en paviments de s

Pàg.:

13

5.439,80

1,000

5.439,80

4.279,35

2,000

8.558,70

1.653,85

8,000

13.230,80

3.272,70

18,000

58.908,60

4.440,60

1,000

4.440,60

3.066,68

1,000

3.066,68

442,98

13,000

5.758,74

429,65

13,000

5.585,45

Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 RAK-M30 de
Pilotec o similar. Inox sorrejat.

8 FQ421441

9 FGF11446

10 FGF11079

11 FGF11080

12 EG841BFW

U

U

U

U

U

Pilona PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA RAK FE / CORONA
LEDS de Pilotec amb leds o similar.
CILINDRO: Acero ST37. Acabado Oxirón Gris
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 12,5 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías,
pérdidas de carga y mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la
pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
CHASIS: construido en acero electrosoldado de altísima
robustez que dispone de raíles de deslizamiento para
asegurar el perfecto alineado y concentricidad de la
pilona. Acabado areanado.
TAPA Acero Inoxidable con acabado arenado.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs. (P - 85)
Pilona PL274-800 ERFK-M50 de Pilotec Inoxidable Sorrejat o
similar.
Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 ERFK-M50 de
Pilotec Inoxidable Sorrejat o similar.
PILONA EXTRAIBLE REMOVIBLE 274-800 FE ERK-M50 / LEDS de
alerta
Transport inclòs (P - 84)
Poste Acer Inoxidable per a Intèrfon de 1300mm d'alçada. Ø168 X
1300X 5MM Espessor Inox. Mecanitza.
Subministrament i col·locació de Poste Acer Inoxidable per a Intèrfon
de 1300mm d'alçada. Ø168 X 1300X 5MM Espessor Inox.
Mecanització de l'intèrfon inclosa.Acabat Inox Sorrejat.Transport inclòs
(P - 82)
Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 4000mm d'alçada amb
mènsula.
Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de
4000mm d'alçada amb mènsula. ( Ø200-120 ) x4000 Inox.
Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa. (P - 80)
Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 7000mm d'alçada amb
mènsula.
Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de
7000mm d'alçada amb mènsula. (Ø200-120) x7000 Inox. Mecanització
de l'intèrfon i CCTV inclosa. (P - 81)
Pantalla de Control Tàctil SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 i
configuració

13 EAWZ3010

U

Pantalla de Control Tàctil SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 i
configuració (P - 23)
Pany electrònic + Clau de Pilona

14 EG8Z3011

U

Pany electrònic + Clau de Pilona (P - 3)
Llaç Magnètic per a pilona
Llaç Magnètic per a pilona (P - 24)

EUR
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Data: 04/03/19
Cable de 12 conductors de coure de 1,5mm2 lliure d'halogenurs
Cca per a exteriors i antirossegadors
Cable de 12 conductors de coure de 1,5mm2 lliure d'halogenurs Cca
per a exteriors i antirossegadors (P - 79)
Adaptació poste enllumenat o megafonia pera incloure càmeres
de CCTV o tèrmiques
Adaptació poste enllumenat o megafonia pera incloure càmeres de
CCTV o tèrmiques (P - 59)
Pal/màstil de 1500mm per a Caseta existent de Carretera del
Carmel i de C/ Sant Josep amb grapes de
Pal/màstil de 1500mm per a Caseta existent de Carretera del Carmel i
de C/ Sant Josep amb grapes de subjecció. Inclou tota l'obra civil
associada de fixació a l'estructura existent (P - 124)
central de control per pilones automàtiques. Inclou posada en
marxa.
Central de control per pilones automàtiques. Inclou posada en marxa.
(P - 86)
Ajuda instal·lacions + hores transport material operari

Pàg.:

14

4,87

400,000

1.948,00

495,18

3,000

1.485,54

287,78

2,000

575,56

1.468,89

9,000

13.220,01

55,07

67,000

3.689,69

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
(P - 113)
TOTAL

Titol 3

01.04.04

210.042,45

Obra
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Seguretat i Salut

1 HQU1B130

2 HB2A2325

3 HB2C2000

4 HBC1A081

5 HB2Z5021

6 HBB11111

mes

54,55

52,800

2.880,24

41,78

150,000

6.267,00

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda,
amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m
i amb el desmuntatge inclòs (P - 100)
Barrera form.simp. pref.,New Jersey,col.+desmunt.inclòs

48,36

15,000

725,40

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)
Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclòs

5,93

300,000

1.779,00

u

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 104)
Captallums p/ barrera flexible RA3 2 cares, fixat+desmuntatge

10,25

12,000

123,00

u

Captallums barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant
classe RA3 a dues cares, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs
(P - 102)
Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt.

52,39

12,000

628,68

m

Llog.mòd.pref.sanitaris 2,4x2,6m
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 105)
Barrera metàl.simple,N2,A,W6,deflex.2m,sup.C-120
col.fix.mecàniques c/4m,trams rect./corb.>=22m+desm

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 103)

EUR
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Planxa de protecció de paviment.

Pàg.:

15

11,69

125,000

1.461,25

24,88

10,000

248,80

u

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P 96)
Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc.

7,72

10,000

77,20

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 - 97)
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

2,69

10,000

26,90

h

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P 98)
Ajudes per a seguretat i salut

2.385,00

1,000

2.385,00

Protecció de pas de vehicles i vianants sobre rases obertes en
calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix,
amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antirroca com a
material amortidor. Tractament antilliscant a superficie.

8 H1414119

9 H1424340

10 H1455710

11 K1A20002

u

Col·locada i amb el desmuntatge inclòs. (P - 99)
Casc seguretat, PE,p<=400g,+pantalla facial+visor,acobl.arnès
abatible

Ajuda per a seguritat i salut: Hores d'un operari a mitja jornada per
ajudar de balisament, moure barreres etc.. (P - 108)
TOTAL

Capítol

01.05

16.602,47

Obra

01
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Gestió de residus

1 F2RA75A1

m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus d

32,90

64,378

2.118,04

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 76)
TOTAL

Capítol

01.06

2.118,04

EUR
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20. AMIDAMENTS

PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I
DE L’EIX MONUMENTAL DEL PARK
GÜELL .
BARCELONA DESEMBRE 2018

EXPEDIENT

P16001849

AMIDAMENTS

AVINGUDA PRINCEP ASTURIES 43 45 BARCELONA 08012
932175051. jss@coac.es

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 04/03/19
01
01

K1A21010

-

Pàg.:

1

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
OBRA CIVIL_ENDERROCS I RASES

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que sigui posible, si no es posible es fara amb
mitjans manuals. Amb supervisio de la BSM
Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria, rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la part que sigui enterrada es fara amb
mitjans manuals.
El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible, s'estimen unes hores amb operari de transport
de material
AMIDAMENT DIRECTE

2

F222FF12

Num.
1
2

m3

Text

0,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta transport amb dumper o petita maquinaria.
Tipus

Rasa en Asfalt Carrer Ololt
Carrer del carmel

[C]

[D]

[E]

145,000
5,000

1,000
1,000

0,800
0,800

[F]

116,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

F222D010

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

m3

Text

120,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i
càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta transport amb dumper o petita maquinaria.
Tipus

Desde Rack fins a Carrer Olot
Acces Can xirot
Acces Coll de Portell
Acces Forat del Vent
Acces Sant Josep
Acces Baixada de La Gloria
Acces Casa Tries
Previsio Augment Amidament
Pilones
Baculs
Racks

[C]

[D]

[E]

10,000
25,000
15,000
30,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2,000
1,000
0,125

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
1,500
0,500
0,250

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
1,500
0,500
0,250

[F]

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

F222AS12

m3

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

4,000
10,000
6,000
12,000
12,000
8,000
10,000
12,000
4,500
0,250
0,008

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

78,758

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb compressor i càrrega
mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb mitjans manuals.
Aprofitament del 0 % de l'excavació per omplert de rases, tot el transport amb dumper o petita maquinaria.

Num.
1

Text

Tipus

Excavació Perimetre Park

[C]

[D]

[E]

40,000

0,800

0,500
TOTAL AMIDAMENT

5

F2225232

m3

[F]

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
16,000

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 04/03/19
Tipus

Excavació interior park, Terres
vegetals

[C]

[D]

[E]

30,000

0,200

0,500

Pàg.:
[F]

K219CC11
Num.
1
2

m2

Text

3,000

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

Vorera C/Olot
Previsio increment Amidament

[C]

[D]

9,700
4,000

0,600
0,600

[E]

[F]

K2190001

m

TOTAL Fórmula

5,820 C#*D#*E#*F#
2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

2

8,220

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra tipus vorera parc Güell, de fins a 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Es consideren inclosos tots els mitjans de càrrega i transport necessàris per a l'execució de l'unitat d'obra
completament acabada, tenint en compte l'entorn de les obres. Al interior del parc la càrrega es considera
manual o mitjançant petita maniobra.

Num.
1

Text

Tipus

Previsio amidament paviment vorera
parc

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

KY311620
Num.
1

m

Text

20,000

Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim
Tipus

Previsió Passamurs

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

L169C511
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

u

Text

12,000

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
Tipus

Carrer Olot
Acces del Carmel
Acces Can xirot
Acces casa tries
Acces forat del vent
Acces coll del portell
Acces Baixada de la Gloria
Acces de sant josep
Interior Park guell

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000

G21YB220
Num.
1

u

Text

Previsió Passamurs

TOTAL Fórmula

4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

22,000

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable
Tipus

[C]

[D]

[E]

12,000

[F]

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12,000
EUR
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AMIDAMENTS
11

K1A2S032

12

K1A2H032

13

K1A2SS12

Data: 04/03/19

h

Pàg.:

Neteja canalització electrica existent

m

AMIDAMENT DIRECTE

50,000

AMIDAMENT DIRECTE

5.000,000

Corda guia

h

Carrega + Trasnport terres excavades amb maquinaria petita, Dumper.
AMIDAMENT DIRECTE

14

K1A2X102

h

55,000

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
02

K1A22020

3

120,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
OBRA CIVIL_REBLERTS,PAVIMENTS

-

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que sigui posible, si no es posible es fara amb
mitjans manuals.Amb supervisio de la BSM
Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria, rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la part que sigui enterrada es fara amb
mitjans manuals.
El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible, s'estimen unes hores amb operari de transport
de material
AMIDAMENT DIRECTE

2

G9A10101
Num.
1
2

m3

Text

0,000

Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Tipus

Acces Forat del Vent
Previsio Augment Amidament Rasas
interiors Park

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000
30,000

0,800
0,800

0,500
0,500

1,800
2,000

TOTAL AMIDAMENT
3

F228AP0F
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

m3

Text

Desde Rack fins a Carrer Olot
Acces Can xirot
Acces Coll de Portell
Acces Forat del Vent
Acces Sant Josep
Acces Baixada de La Gloria
Acces Casa Tries
Previsio Augment Amidament
Rasa en Asfalt Carrer Ololt
- 40 % Reutilització

TOTAL Fórmula

21,600 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#

45,600

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

10,000
25,000
15,000
30,000
15,000
20,000
25,000
30,000
145,000

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

[F]

TOTAL Fórmula

2,250
5,625
3,375
6,750
3,375
4,500
5,625
6,750
32,625

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

T
28,340

28,340 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 04/03/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

E2250101
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5

Text

1

Tipus

m3

Text

99,215

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

Desde Rack fins a Carrer Olot
Acces Can xirot
Acces Coll de Portell
Acces Forat del Vent
Acces Sant Josep
Acces Baixada de La Gloria
Acces Casa Tries
Previsio Augment Amidament
Rasa en Asfalt Carrer Ololt

FR3P2254
Num.

m3

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000
25,000
15,000
30,000
15,000
20,000
25,000
30,000
145,000

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,750
1,875
1,125
2,250
1,125
1,500
1,875
2,250
10,875

TOTAL AMIDAMENT

23,625

Tipus

Reposicio terres rases interiors Park

K9E1321G
Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

[E]

30,000

0,500

0,200

[F]

Tipus

Num.
1

m2

Text

3,000

[C]

[D]

[E]

[F]

9,700

1,150

Tipus

Num.

m3

Text

[C]

[D]

7,900

0,800

[E]

[F]

2,000

1

[C]

[D]

[E]

2,000
1,000
0,125
0,500

1,500
0,500
0,250
0,200

1,500
0,500
0,250
100,000

T

Pilones
3 Baculs (19+7i interfons)
4 Racks
5 Formigó per Prismes (Carrer Olot)

F9H111E1

t

12,640 C#*D#*E#*F#
12,640

[F]

Total elements
14,000
26,000
9,000

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió i transport amb dumper.
Tipus

2

11,155 C#*D#*E#*F#

Reposició de paviment de llamborda granítica irregular igual a l'existent, col.locat amb morter de cal. Inclou
prèvia preparació de la subbase i part proporcional de vorada de llamborda granítica. Escampat amb bomba o
amb petita maquinària, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic per acabat igual a l'existent al parc.
(Passeig interior carrer Olot)

Previsio Vorera edificis parc

E315OR04

TOTAL Fórmula

11,155

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Previsio Paviment C/ D'Olot

K9G1PG00

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

TOTAL AMIDAMENT
6

4

TOTAL Fórmula

63,000
6,500
0,070
10,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

79,570

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1
2

Data: 04/03/19

Text

Tipus

Carrer Olot
Previsio Amidament

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

60,000
15,000

K4B14000
Num.

kg

75,000

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Text

Tipus

1
2

[C]

[D]

[E]

T
Pilones

[F]

Total elements
14,000

22,092

TOTAL AMIDAMENT
11

G3L11001
Num.
1

m

Tipus

Bacul + interfons

[C]

[D]

26,000

0,750

[E]

[F]

h

K1A20000

K1A20001

u

K1A2X102

h

01
03

K1A20010

-

GDK200XX

u

120,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
ELECTRICITAT

Totes les partides contemplen els subministraments dels materials indicats i la seva instal·lació
AMIDAMENT DIRECTE

2

160,000

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

Jornada de treball d'operari ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realització de l'informe final 35 - 40 % de l'obra

h

Obra
Capítol

200,000

Reposició de tots els elements vegetals malmesos durant l'excavació als parterres ajardinats (arbres, arbustos,
matolls, plantes, gespes...), amb exemplars adults del mateix tipus i volum similar als originals malmesos.
S'inclou el seu adovat, regat i primeres cures fins a garantir el seu arrelament. Si escau, també s'inclou el
replantat i manteniment provisional de tots aquells especimens, que per les seves caracterìstiques específiques,
calgui mantenir la planta original per tornar a ser replantada en la seva ubicació inicial o en una ubicació
alternativa propera.

AMIDAMENT DIRECTE
15

19,500

Desmuntat, desconnexió o anul·lació del sistema de reg actual i totes aquelles intal·lacions que puguin quedar
afectades a les zones d'intervenció, previ acord i coordinació amb els seveis tècnics i personal de manteniment
del parc, inclosa la realització de les feines de desviament i baypass necessaries i acordades en aquelles
instal·lacions que ho requereixin, i la seva reposició al seu estat inicial de funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE
14

TOTAL Fórmula

19,500 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
13

309,288 C#*D#*E#*F#

Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius

Text

K1A20003

TOTAL Fórmula

309,288

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

5

0,000

Arqueta de registre per a instal·lacions, per anar enterrada amb 3 cm de recubriment, quedant el registre ocult,
de 40x40x40 cm de mides útils, amb marc i tapa de fosa de granit esferoidal normalitzat iso 1083, normalitzada
per l'ajuntaments, inclosa excavació i tota l'obra civil necessària. Tot segons plec de condicions tècniques de
l'ajuntament de la ciutat i la dircció facultativa.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1
2

Text

Data: 04/03/19
Tipus

Accessos
Interior Park

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

12,000
3,000

GDKZ3154
Num.
1

u

Text

15,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
Tipus

Nova arqueta

[C]

[D]

[E]

[F]

45,000

EG220000

Num.
1
2

m

Text

45,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Tipus

Tub Polietile
Previsio

[C]

[D]

350,000
100,000

4,000
4,000

[E]

[F]

EG314674

Num.

m

Text

1.800,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament,
col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1.185,000

EG312664
Num.

m

Text

1.185,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

312,000

EG312654
Num.

m

Text

312,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

174,000

EG312354
Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

174,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

312,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

1.185,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

1.400,000 C#*D#*E#*F#
400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

6

174,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

432,000

[F]

TOTAL Fórmula

432,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

432,000

EUR

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

AMIDAMENTS
9

EG312334
Num.

m

Text

Data: 04/03/19

Pàg.:

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

EG415AJHJ1KZ

Num.

u

Text

12,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article:
ref. 68440-36 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG415AJDJ1NR

Num.

u

Text

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article:
ref. 68425-56 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG415AJBJ1KV

Num.

u

Text

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article:
ref. 68416-36 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG415AJ9J1NN

Num.

u

Text

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article:
ref. 68410-56 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG415D9B

Num.

u

Text

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

EG47434E

Num.

Text

u

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

7

20,000

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

AMIDAMENTS

Data: 04/03/19

1

Pàg.:

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

EG47232F

Num.

u

Text

1,000

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar
(2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb
indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul),
fixat a pressió
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

EG42JCKK

Num.

u

Text

8,000

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EG42J2KH

Num.

u

Text

2,000

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG42J29H

Num.

u

Text

1,000

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

EG134J010000

u

12,000

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a vint-i-vuit mòduls
i encastada. Article: ref. 68035-31 + ref. 68080-31 + ref. 68081-31 + ref. 68083-31
AMIDAMENT DIRECTE

21

FF21HA11

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

1.100,000

4,000

[E]

FP7GU010

u

[F]

TOTAL Fórmula

4.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
22

1,000

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment
Tipus

Tub perimetral desde carmel fins baixa
de la gloria

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

8

4.400,000

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de
16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat
EUR

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

AMIDAMENTS

Data: 04/03/19

Pàg.:

9

d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65,
col·locada
AMIDAMENT DIRECTE
23

GE00ER07

h

44,000

Posta en marcha + Legalitzacio instal·lació eléctrica mitjançant MTD
AMIDAMENT DIRECTE

24

K1A23012

h

1,000

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
NIVELL 3

1

01
04
01
01

EP433000

Num.

M

Text

56,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
CONTROL D'ACCESSOS_TELECOMUNICACIONS
INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA DE VEU I DADES
SISTEMA DE PARELLS TRENATS

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266 Classificació Cca, col·locat sota tub o canal
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3.650,000

2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

2

EP733003
Num.

U

Text

3.650,000

Connector UTP Cat.6A RJ45 - Mascle
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7Z3000
Num.

U

Text

150,000

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP integrats, inclou xassís per a muntatge en paret.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP433001
Num.

U

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

100,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP743000

12,000

Fuetó amb 2 connectors RJ45, categoria 6A UTP, de 1 a 2 m de longitud
Tipus

2

5

TOTAL Fórmula

12,000

2

4

TOTAL Fórmula

150,000

2

3

TOTAL Fórmula

U

100,000

Armari RACK de 19 ´´i 20 U. 1 Base de 8 endolls, bastidor i mòdul de ventiladors inclòs.
Dimensions 1000x600x600 mm

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 04/03/19
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

6

EP743003
Num.

U

Text

1,000

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x400mm 1 Base de 8 endolls, bastidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP743001
Num.

U

Text

1,000

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x600mm 1 Base de 8 endolls, bastidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP743002
Num.

U

Text

1,000

Armari RACK de exterior IP55 19´´ i 24U Termoaïllat. Dimensions 1120x600x600 mm 1 Base de 8 endolls,
bastidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7Z3007
Num.

U

Text

9,000

1 Panell 19´´ 3U CARRIL DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7Z3001

Num.

U

Text

18,000

Safata extraïble xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre
el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una profunditat de 800 mm, fixada
mecànicament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7Z3004
Num.

Text

U

16,000

Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre. Marca Nexans. Instal·lat i comprovat. Codi cablemat 810190
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

16,000

2

11

TOTAL Fórmula

18,000

2

10

TOTAL Fórmula

9,000

2

9

TOTAL Fórmula

1,000

2

8

TOTAL Fórmula

1,000

2

7

TOTAL Fórmula

1,000

2

10

[C]

58,000
O

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 04/03/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
12

EP7Z3005

Num.

U

58,000

Partida de connexió de fibra òptica i de cablejat CAT 6A a xarxa / racks existents. Inclou tant instal.lacions com
l'obra civil no comptada en altres apartats de canalitzacions. Totes les partides contemplen el subministrament
dels materials indicats i la seva instal.lació.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7Z3008
Num.

U

4,000

Partida de configuració i integració de programes als diferents ordinadors no incloses en altres partides

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP733002
Num.

U

1,000

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors RJ45 femella simple, categoria 6 UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa. certificada

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7ZXX01
Num.

U

100,000

Mòdul de Ventiladors per a RACK

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

2

Obra
Capítol
Titol 3
NIVELL 3

01
04
01
02

EP7E3016
Num.

U

Text

9,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
CONTROL D'ACCESSOS_TELECOMUNICACIONS
INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA DE VEU I DADES
ELECTRÒNICA DE XARXA

Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS o similar. Configurat
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7E3017
Num.
1

TOTAL Fórmula

2,000

2

2

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

100,000

2

15

TOTAL Fórmula

1,000

2

14

TOTAL Fórmula

4,000

2

13

Text

U

11

2,000

Switch Cisco Switch CISCO IE-1000-8P2S-LM 8 Poe Ports o Similar. Configurat.
Tipus

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 04/03/19

2

Pàg.:

O

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

EP7E3018
Num.

U

6,000

Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar. Configurat.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7E3019
Num.

U

5,000

Switch de 8 ports de FO Cisco SG300-10SFP o Similar. Configurat

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7E3020
Num.

U

2,000

Conversor FO monomode a RJ45 C-GFE-GLC.10 o similar

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7E3006
Num.

U

1,000

Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
NIVELL 3

01
04
01
03

EP7Z3002
Num.

U

Text

20,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
CONTROL D'ACCESSOS_TELECOMUNICACIONS
INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA DE VEU I DADES
SISTEMA DE FIBRA ÒPTICA

Panell amb 24 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7Z3003
Num.

Text

U

1,000

Panell amb 12 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

1,000

2

2

TOTAL Fórmula

20,000

2

1

TOTAL Fórmula

1,000

2

6

TOTAL Fórmula

2,000

2

5

TOTAL Fórmula

5,000

2

4

12

[C]

2,000
O

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 04/03/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

EP7Z3200
Num.

M

2,000

Panell amb 6 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP4A3000

Num.

M

8,000

Cable 2 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior antirossegadors per a exterior Cca. Cable armat
amb cinta d' acero copolímer, i
cobertes de polietilè

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP4A3001
Num.

M

192,000

Cable 6 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior Cca. Cable armat amb cinta d' acero copolímer, i
cobertes de polietilè

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP4A3002
Num.

M

2.800,000

Fuetó de Fibra òptica monomode connector SC/APC. 2mts

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP4A3003

Num.

M

23,000

Cable 48 fibres Monomode ´´LSZH´´, termoplàstic lliure d'halògens, baixa emissió de fums i no propagador de la
flama. Tipus de fibra G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang de temperatures de -10 ºC a +70 ºC.
Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Ref. 231.702

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP7E3006
Num.

U

1,000

Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000

2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

Obra

TOTAL Fórmula

1,000

2

8

TOTAL Fórmula

23,000

2

7

TOTAL Fórmula

2.800,000

2

6

TOTAL Fórmula

192,000

2

5

TOTAL Fórmula

8,000

2

4

13

01

4,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
EUR
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AMIDAMENTS
Capítol
Titol 3

1

Data: 04/03/19
04
02

EP221L41
Num.

U

Pàg.:

CONTROL D'ACCESSOS_TELECOMUNICACIONS
INSTAL·LACIÓ DE VIDEOPORTER

Placa FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX. i caixa d'encastar en bàcul.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EP251L62
Num.

U

7,000

Monitor IP de Fermax Vivo+ amb pantalla tàctil o similar

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EQ54U001

m2

Obra
Capítol
Titol 3

01
04
03

EPA1X402

U

1,000

Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra amb
fixacions mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE

1

TOTAL Fórmula

1,000

2

3

TOTAL Fórmula

7,000

2

2

14

1,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
CONTROL D'ACCESSOS_TELECOMUNICACIONS
CCTV I CÀMERES TÈRMIQUES

Camera bullet Model NBE-4502-AL de BOSCH o similar. Pintada Negra.
Cámara DINION IP bullet día/noche 1080p30. Sensor CMOS 1/2,8´´,
1920x1080p, hasta 30 ips, infrarrojos integrados. Óptica varifocal automática
2,8-12 mm, corrección IR y ajuste remoto (100º H x 52º V gran angular, 33º H x
19º V tele). Sensibilidad (3200K, 89% reflectividad, F1.4, 30 IRE): Color 0,052
lux, Monocromo 0,008 lux, con IR 0 lux. Distancia de alcance de IR: 60m.
Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB microSDHC, 2TB
microSDXC, usar Clase 6 o superior). Entrada/salida de audio, audio bidireccional y
alarmas de audio. Intelligent Streaming e Intelligent Dynamic Noise Reduction para
carga baja de red y alta calidad de imagen en cualquier
condición de iluminación. 85dB WDR medido según estándar IEC 62676
Apartado 5. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de escenas
programables para día y noche. Cuádruple flujo: 2x H.265 o 2x H.264, M-JPEG
y flujo I-frame. Regiones de interés. Essential Video Analytics con 14 reglas de
alarma combinables en paralelo (cruce de líneas, merodeo, objeto abandonado /
sustraído, estimación densidad multitud, ocupación, conteo de personas...),
clasificación y filtrado de objetos y búsqueda científica. Compatible ONVIF perfil S y
perfil G. Trusted Platform Module (TPM) integrado y compatibilidad con Public Key
Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques maliciosos.
Funcionamiento híbrido (salidas IP y analógica). Alimentación PoE (IEEE 802.3at tipo
1) y/o baja tensión 12 VCC±10% o 24 VCA±10%. Rango de temperatura -40ºC a
+60ºC en operación continua, -34ºC a +74ºC acuerdo a NEMA TS 2-2003 (R2008).
IK10. IP67. Protocolos IPv4,
IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication Encriptación TLS 1.2, SSL, DES,
3DES. Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex. Compatible
Navegador Web / BVMS / BVC / VSC / VRM / Video Security App.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 04/03/19
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

2

EPA1X403
Num.

U

Text

28,000

Adaptador de muntatge en post petit universal, acabat resistent a la corrossión, IK10, color negre.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA6X405
Num.

U

Text

37,000

Monitor de visualtizacio de càmeres de 70´´ amb connexió HDMI. Inclòs suport de paret.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA6X404
Num.

U

Text

2,000

Monitor de visualtizacio de càmeres de 42´´ amb connexió HDMI
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPACX406
Num.

U

Text

3,000

Gravador NVR Vess A3340s E3 incl. 6x 4TB SATA HDD (24TB) Win7P 2U8 storage appliance. Programat per a
28 càmeres sistema Milestone
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA1X407
Num.

U

Text

1,000

Llicència Milestone XPPPLUSBL XProtect Professional+ Base License
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA13012
Num.

U

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

28,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA13013

1,000

Llicència Milestone XPPPLUSDLXProtect Professional+ Device License
Tipus

2

8

TOTAL Fórmula

1,000

2

7

TOTAL Fórmula

1,000

2

6

TOTAL Fórmula

3,000

2

5

TOTAL Fórmula

2,000

2

4

TOTAL Fórmula

37,000

2

3

TOTAL Fórmula

28,000

2

U

15

28,000

Care Plus for XProtect Professional+ Device License de Milestone
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 04/03/19
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

9

EP7A3014

U

Text

24,000

Workstation per a vislualització de CTTV i software de Càmeres Tèrmiques
•
•
•
•
•

Num.

Processador Intel i7 >@3GHz
8GB RAM
Targeta gràfica 2GB
HDD 500 Gb
Windows Professional (10).

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA11L46

TOTAL Fórmula

3,000

2

10

TOTAL Fórmula

24,000

2

U

16

3,000

Càmera Tèrmica Càmera AXIS Q1941-E o Similar pintada en negre o Similar
Sensor de imagen Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm
Rango espectral: 8-14 µm
Lente Atermalizada
7 mm Campo de visión horizontal: 55°, F1.18 Distancia de enfoque cercano: 1,3 m
13 mm Campo de visión horizontal: 28°, F1.0 Distancia de enfoque cercano: 5,3 m
19 mm Campo de visión horizontal: 19,4°, F1.23 Distancia de enfoque cercano: 9,2 m
35 mm Campo de visión horizontal: 10,5°, F1.2 Distancia de enfoque cercano: 33 m
60 mm Campo de visión horizontal: 6,2°, F1.25 Distancia de enfoque cercano: 91 m
Sensibilidad NETD < 70 mK
Vídeo
Compresión de vídeo H.264 Perfil Base, Main y High (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG Resoluciones El sensor es de 384x288. La imagen puede ampliarse hasta 768x576.
Velocidad de imagen Hasta 8,3 imagenes por segundo y 30 imagenes por segundo
Retransmisión de vídeo Al menos tres secuencias en H.264 y Motion JPEG, simultaneas y configuradas
individualmente en una resolucion maxima y a velocidad de imagen maxima.
Tecnologia Axis Zipstream en H.264
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables
VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen: Compresion, brillo, nitidez, contraste, zona de exposicion, superposicion de texto e
imagenes, mascara de privacidad, duplicacion de imagenes, estabilizacion de imagen electronica, varias
paletas
Rotacion: 0°, 90°, 180°, 270°, formato pasillo incluido
Analíticas Incluido
AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard,
AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, deteccion de audio, alarma antimanipulacion activa
Compatible
AXIS Perimeter Defender
Para consultar la compatibilidad con la plataforma de aplicaciones camaras AXIS que permite la instalacion de
aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap
Activadores de evento
Analisis, temperatura, entrada externa, programacion de hora, eventos de almacenamiento local
Acciones de evento
Grabacion de video: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Carga de imagenes o clips de video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electronico
Memoria de video o imagenes previa y posterior a la alarma para grabacion o carga
Notificacion: correo electronico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Superposicion de texto, reproduccion de clip
de audio
Retransmisión de datos
Datos de eventos
Ayuda integrada para la instalación
Contador de pixeles
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 04/03/19

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

11

EPA11L42
Num.

U

9,000

Tarja ENVIDIA JETSON TX2 per usas com Analitzador d'imatge

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA11L43
Num.

U

9,000

Software de comptatge adaptat a cada escena

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA13005
Num.

U

9,000

Plataforma d'emmagatzemament de dades (no inclou ordinador que ja està en un altre apartat)

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

01
04
04

K1A2SD12

-

1,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
CONTROL D'ACCESSOS_TELECOMUNICACIONS
SISTEMA DE PILONES

Totes les partides contemplen els subministraments dels materials indicats i la seva instal·lació
AMIDAMENT DIRECTE

2

EEV31BFZ
Num.

U

Text

0,000

PLC LOGO SIEMENS o similar per a pujada i Baixada de Pilones. Programat i posat en marxa.16,0 vcc.
Consum màx: 19 ma. Dimensions: 65 × 128 × 41 mm.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EEV31L45
Num.

Text

U

8,000

Fonts d'alimentació de PLCs i petit material de protecció i control de les pilones
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

8,000

2

3

TOTAL Fórmula

1,000

2

1

TOTAL Fórmula

9,000

2

13

TOTAL Fórmula

9,000

2

12

TOTAL Fórmula

9,000

2

17

[C]

8,000
O

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 04/03/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

EP811490
Num.
1

U

Text

8,000

Botonera de Sobretaula de 9 Canals de Pujada/ Baixada i Indicador de led d'estat
Tipus

Planta baixa

[C]

[D]

[E]

1,000

2

[F]

TOTAL Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

5

FQ421BFA

U

18

1,000

Subministrament i col·locació de Pilona Semi Automàtica PL220-800 RIS-RF o similar amb les següents
Característiques. Inox Sorrejat.
CILINDRO: Acero Inoxidable Aisi 304. Acabado Satinado.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø220
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 8 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
DESBLOQUEO MEDIANTE LLAVE
ACTUADOR DE GAS SIMPLE EFECTO
BLOQUEO MEDIANTE LLAVE
TAPA ACERO INOXIDABLE AISI 304.
INSTALACIÓN ENCOFRADO DIRECTO AL SUELO.
CERRADURA ESTÁNDAR INTEGRADA.
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

FQ421491

1,000

U
Subministrament i col·locació de Pilona alta seguretat PL274-800 RFAK de Pilotec amb leds o similar. Inox
Sorrejat.
PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA R FE A. SEGURIDAD /CORONA LEDS 1 6.695,20000 6.695,20
CILINDRO: Acero Lacado al horno.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO:800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 20-25 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías, pérdidas de carga y
mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80. TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

FQ421444

TOTAL Fórmula

10,000

2

7

[F]

10,000

U
Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 RAK-M30 de Pilotec o similar. Inox sorrejat.
Pilona PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA RAK FE / CORONA LEDS de Pilotec amb leds o similar.
CILINDRO: Acero ST37. Acabado Oxirón Gris
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 04/03/19

Pàg.:

19

PARED DEL CILINDRO: 12,5 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías,
pérdidas de carga y mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la
pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
CHASIS: construido en acero electrosoldado de altísima
robustez que dispone de raíles de deslizamiento para
asegurar el perfecto alineado y concentricidad de la
pilona. Acabado areanado.
TAPA Acero Inoxidable con acabado arenado.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

8

FQ421441

Num.
1

U

Text

1,000

Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 ERFK-M50 de Pilotec Inoxidable Sorrejat o similar.
PILONA EXTRAIBLE REMOVIBLE 274-800 FE ERK-M50 / LEDS de alerta
Transport inclòs
Tipus

Planta baixa

[C]

[D]

[E]

2,000

2

[F]

FGF11446
Num.
1

U

Text

1,000

2,000

Planta baixa

[C]

[D]

[E]

[F]

FGF11079

1

8,000

U

Text

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
8,000

Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 4000mm d'alçada amb mènsula. (
Ø200-120 ) x4000 Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.
Tipus

Planta baixa

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

FGF11080
Num.

Text

U

18,000

Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 7000mm d'alçada amb mènsula.
(Ø200-120) x7000 Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

18,000

2

11

TOTAL Fórmula

O
TOTAL AMIDAMENT

Num.

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Subministrament i col·locació de Poste Acer Inoxidable per a Intèrfon de 1300mm d'alçada. Ø168 X 1300X
5MM Espessor Inox. Mecanització de l'intèrfon inclosa.Acabat Inox Sorrejat.Transport inclòs
Tipus

2

10

TOTAL Fórmula

O
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
12

EG841BFW
Num.

U

Text

Data: 04/03/19

Pàg.:

Pantalla de Control Tàctil SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 i configuració
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

13

EAWZ3010
Num.

U

Text

1,000

Pany electrònic + Clau de Pilona
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EG8Z3011
Num.

U

Text

13,000

Llaç Magnètic per a pilona
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

FG310125
Num.

M

Text

13,000

Cable de 12 conductors de coure de 1,5mm2 lliure d'halogenurs Cca per a exteriors i antirossegadors
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

EPA11L44
Num.

U

Text

400,000

Adaptació poste enllumenat o megafonia pera incloure càmeres de CCTV o tèrmiques
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

KP1Z1447
Num.

U

Text

3,000

Pal/màstil de 1500mm per a Caseta existent de Carretera del Carmel i de C/ Sant Josep amb grapes de
subjecció. Inclou tota l'obra civil associada de fixació a l'estructura existent
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

FQ421445
Num.

Text

U

2,000

Central de control per pilones automàtiques. Inclou posada en marxa.
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

2,000

2

18

TOTAL Fórmula

3,000

2

17

TOTAL Fórmula

400,000

2

16

TOTAL Fórmula

13,000

2

15

TOTAL Fórmula

13,000

2

14

TOTAL Fórmula

1,000

2

20

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

9,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

O
TOTAL AMIDAMENT

9,000

EUR
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AMIDAMENTS
19

K1A23012

Data: 04/03/19

h

Pàg.:

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
05

HQU1B130

Num.

mes

Text

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres
Tipus

1

67,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
SEGURETAT I SALUT

T

2

Homes
3 Dones

[C]

[D]

[E]

Unitats
2,000
2,000

Mesos lloguer
2,200
2,200

6,000
6,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT
HB2A2325

Num.
1

m

Text

52,800

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex
de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Tancaments permimetrals

[C]

[D]

[E]

[F]

150,000

HB2C2000
Num.
1

m

Text

150,000

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Tancaments vehicles

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

HBC1A081

m

15,000

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

HB2Z5021
Num.
1

u

Text

300,000

Captallums barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, fixat a la banda
i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Senyalització vianants

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

HBB11111
Num.
1

u

Text

Senyalització vianants

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

26,400 C#*D#*E#*F#
26,400 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4

2

21

12,000

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Tipus

[C]

12,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Data: 04/03/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

H9VVAR00

m2

22

12,000

Protecció de pas de vehicles i vianants sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer de
10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antirroca com a material amortidor.
Tractament antilliscant a superficie.
Col·locada i amb el desmuntatge inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE

8

H1414119

u

125,000

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE

9

H1424340

u

10,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

10

H1455710

u

10,000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

11

K1A20002

h

10,000

Ajuda per a seguritat i salut: Hores d'un operari a mitja jornada per ajudar de balisament, moure barreres etc..
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
06

F2RA75A1

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

m3

Text

Desde Rack fins a Carrer Olot
Acces Can xirot
Acces Coll de Portell
Acces Forat del Vent
Acces Sant Josep
Acces Baixada de La Gloria
Acces Casa Tries
Previsio Augment Amidament
Pilones
Baculs
Racks
15% Esponjament
-40 % Reutilització
Previsió Augment

1,000

PRESSUPOST BSM_PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MON
GESTIÓ DE RESIDUS

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

10,000
25,000
15,000
30,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2,000
1,000
0,125
11,820
-36,200
10,000

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
1,500
0,500
0,250

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
1,500
0,500
0,250

TOTAL AMIDAMENT

[F]

2,000

TOTAL Fórmula

4,000
10,000
6,000
12,000
12,000
8,000
10,000
12,000
4,500
0,250
0,008
11,820
-36,200
10,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

64,378

EUR

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA
21. QUADRE DE PREUS 1

PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I
DE L’EIX MONUMENTAL DEL PARK
GÜELL .
BARCELONA DESEMBRE 2018

EXPEDIENT

P16001849

QUADRE DE PREUS 1

AVINGUDA PRINCEP ASTURIES 43 45 BARCELONA 08012
932175051. jss@coac.es

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115
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1

P-1

E2250101

m3

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

40,79

€

P-2

E315OR04

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió i transport amb dumper.
(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

108,27

€

P-3

EAWZ3010

U

Pany electrònic + Clau de Pilona
(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

442,98

€

P-4

EEV31BFZ

U

PLC LOGO SIEMENS o similar per a pujada i Baixada de Pilones. Programat i posat en
marxa.16,0 vcc. Consum màx: 19 ma. Dimensions: 65 × 128 × 41 mm.
(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

374,45

€

P-5

EEV31L45

U

Fonts d'alimentació de PLCs i petit material de protecció i control de les pilones
(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

266,61

€

P-6

EG134J010000

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per
a vint-i-vuit mòduls i encastada. Article: ref. 68035-31 + ref. 68080-31 + ref. 68081-31 + ref.
68083-31
(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

73,39

€

P-7

EG220000

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

2,18

€

P-8

EG312334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

1,89

€

P-9

EG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

4,21

€

P-10

EG312654

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

5,59

€

P-11

EG312664

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

7,43

€

P-12

EG314674

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, + cable de comandament, col·locat en tub
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

12,37

€

P-13

EG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

36,42

€
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2

P-14

EG415AJ9J1NN u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68410-56 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON
(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

116,80

€

P-15

EG415AJBJ1KV u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68416-36 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON
(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

119,85

€

P-16

EG415AJDJ1NR u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68425-56 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

125,18

€

P-17

EG415AJHJ1KZ u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68440-36 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

154,99

€

P-18

EG42J29H

u

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de
0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

137,16

€

P-19

EG42J2KH

u

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

168,12

€

P-20

EG42JCKK

u

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de
60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

219,39

€

P-21

EG47232F

u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

33,10

€

P-22

EG47434E

u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

36,67

€

P-23

EG841BFW

U

Pantalla de Control Tàctil SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 i configuració
(TRES MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

3.066,68

€
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P-24

EG8Z3011

U

Llaç Magnètic per a pilona
(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

429,65

€

P-25

EP221L41

U

Placa FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX. i caixa d'encastar en bàcul.
(VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

891,12

€

P-26

EP251L62

U

Monitor IP de Fermax Vivo+ amb pantalla tàctil o similar
(MIL CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

1.140,50

€

P-27

EP433000

M

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266 Classificació Cca, col·locat sota tub o
canal
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

1,52

€

P-28

EP433001

U

Fuetó amb 2 connectors RJ45, categoria 6A UTP, de 1 a 2 m de longitud
(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

9,84

€

P-29

EP4A3000

M

Cable 2 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior antirossegadors per a exterior
Cca. Cable armat amb cinta d' acero copolímer, i
cobertes de polietilè
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

1,65

€

P-30

EP4A3001

M

Cable 6 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior Cca. Cable armat amb cinta d'
acero copolímer, i
cobertes de polietilè
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

1,85

€

P-31

EP4A3002

M

Fuetó de Fibra òptica monomode connector SC/APC. 2mts
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

3,21

€

P-32

EP4A3003

M

Cable 48 fibres Monomode ´´LSZH´´, termoplàstic lliure d'halògens, baixa emissió de fums i
no propagador de la flama. Tipus de fibra G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang
de temperatures de -10 ºC a +70 ºC. Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Ref.
231.702
(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

7,28

€

P-33

EP733002

U

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors RJ45 femella simple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa. certificada
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

22,68

€

P-34

EP733003

U

Connector UTP Cat.6A RJ45 - Mascle
(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

7,37

€

P-35

EP743000

U

Armari RACK de 19 ´´i 20 U. 1 Base de 8 endolls, bastidor i mòdul de ventiladors inclòs.
Dimensions 1000x600x600 mm
(VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

825,44

€

P-36

EP743001

U

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x600mm 1 Base de 8 endolls, bastidor
(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

690,06

€

P-37

EP743002

U

Armari RACK de exterior IP55 19´´ i 24U Termoaïllat. Dimensions 1120x600x600 mm 1 Base
de 8 endolls, bastidor
(DOS MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2.128,90

€
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P-38

EP743003

U

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x400mm 1 Base de 8 endolls, bastidor
(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-39

EP7A3014

U

Workstation per a vislualització de CTTV i software de Càmeres Tèrmiques

Pàg.:

4

615,06

€

1.141,95

€

• Processador Intel i7 >@3GHz
• 8GB RAM
• Targeta gràfica 2GB
• HDD 500 Gb
• Windows Professional (10).
(MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P-40

EP7E3006

U

Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar
(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

297,39

€

P-41

EP7E3016

U

Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS o similar. Configurat
(NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

932,78

€

P-42

EP7E3017

U

Switch Cisco Switch CISCO IE-1000-8P2S-LM 8 Poe Ports o Similar. Configurat.
(DOS MIL CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2.118,90

€

P-43

EP7E3018

U

Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar. Configurat.
(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

723,30

€

P-44

EP7E3019

U

Switch de 8 ports de FO Cisco SG300-10SFP o Similar. Configurat
(SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

623,78

€

P-45

EP7E3020

U

Conversor FO monomode a RJ45 C-GFE-GLC.10 o similar
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

165,89

€

P-46

EP7Z3000

U

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP integrats, inclou xassís per a muntatge en
paret.
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

179,77

€

P-47

EP7Z3001

U

Safata extraïble xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació
frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i
una profunditat de 800 mm, fixada mecànicament.
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

34,14

€

P-48

EP7Z3002

U

Panell amb 24 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

367,78

€

P-49

EP7Z3003

U

Panell amb 12 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

252,67

€

P-50

EP7Z3004

U

Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre. Marca Nexans. Instal·lat i comprovat. Codi
cablemat 810190
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

15,42

€

P-51

EP7Z3005

U

Partida de connexió de fibra òptica i de cablejat CAT 6A a xarxa / racks existents. Inclou tant
instal.lacions com l'obra civil no comptada en altres apartats de canalitzacions. Totes les
partides contemplen el subministrament dels materials indicats i la seva instal.lació.
(MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

1.334,56

€

P-52

EP7Z3007

U

1 Panell 19´´ 3U CARRIL DIN
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

31,42

€

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

04/03/19

Pàg.:

5

P-53

EP7Z3008

U

Partida de configuració i integració de programes als diferents ordinadors no incloses en
altres partides
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

438,90

€

P-54

EP7Z3200

M

Panell amb 6 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

193,89

€

P-55

EP7ZXX01

U

Mòdul de Ventiladors per a RACK
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

54,86

€

P-56

EP811490

U

Botonera de Sobretaula de 9 Canals de Pujada/ Baixada i Indicador de led d'estat
(MIL VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

1.023,90

€

P-57

EPA11L42

U

Tarja ENVIDIA JETSON TX2 per usas com Analitzador d'imatge
(DOS MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

2.208,78

€

P-58

EPA11L43

U

Software de comptatge adaptat a cada escena
(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1.497,40

€

P-59

EPA11L44

U

Adaptació poste enllumenat o megafonia pera incloure càmeres de CCTV o tèrmiques
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

495,18

€

P-60

EPA11L46

U

Càmera Tèrmica Càmera AXIS Q1941-E o Similar pintada en negre o Similar

3.343,89

€

Sensor de imagen Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm
Rango espectral: 8-14 µm
Lente Atermalizada
7 mm Campo de visión horizontal: 55°, F1.18 Distancia de enfoque cercano: 1,3 m
13 mm Campo de visión horizontal: 28°, F1.0 Distancia de enfoque cercano: 5,3 m
19 mm Campo de visión horizontal: 19,4°, F1.23 Distancia de enfoque cercano: 9,2 m
35 mm Campo de visión horizontal: 10,5°, F1.2 Distancia de enfoque cercano: 33 m
60 mm Campo de visión horizontal: 6,2°, F1.25 Distancia de enfoque cercano: 91 m
Sensibilidad NETD < 70 mK
Vídeo
Compresión de vídeo H.264 Perfil Base, Main y High (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG Resoluciones El sensor es de 384x288. La imagen puede ampliarse hasta
768x576.
Velocidad de imagen Hasta 8,3 imagenes por segundo y 30 imagenes por segundo
Retransmisión de vídeo Al menos tres secuencias en H.264 y Motion JPEG, simultaneas y
configuradas individualmente en una resolucion maxima y a velocidad de imagen maxima.
Tecnologia Axis Zipstream en H.264
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables
VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen: Compresion, brillo, nitidez, contraste, zona de exposicion,
superposicion de texto e imagenes, mascara de privacidad, duplicacion de imagenes,
estabilizacion de imagen electronica, varias paletas
Rotacion: 0°, 90°, 180°, 270°, formato pasillo incluido
Analíticas Incluido
AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard,
AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, deteccion de audio, alarma antimanipulacion
activa
Compatible
AXIS Perimeter Defender
Para consultar la compatibilidad con la plataforma de aplicaciones camaras AXIS que
permite la instalacion de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap
Activadores de evento
Analisis, temperatura, entrada externa, programacion de hora, eventos de almacenamiento
local
Acciones de evento
Grabacion de video: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Carga de imagenes o clips de video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red
y correo electronico
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Memoria de video o imagenes previa y posterior a la alarma para grabacion o carga
Notificacion: correo electronico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Superposicion de texto,
reproduccion de clip de audio
Retransmisión de datos
Datos de eventos
Ayuda integrada para la instalación
Contador de pixeles
(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
P-61

EPA13005

U

Plataforma d'emmagatzemament de dades (no inclou ordinador que ja està en un altre
apartat)
(DOS MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62

EPA13012

U

Llicència Milestone XPPPLUSDLXProtect Professional+ Device License
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63

EPA13013

U

Care Plus for XProtect Professional+ Device License de Milestone
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-64

EPA1X402

U

Camera bullet Model NBE-4502-AL de BOSCH o similar. Pintada Negra.

2.139,72

€

202,89

€

33,30

€

958,85

€

Cámara DINION IP bullet día/noche 1080p30. Sensor CMOS 1/2,8´´,
1920x1080p, hasta 30 ips, infrarrojos integrados. Óptica varifocal automática
2,8-12 mm, corrección IR y ajuste remoto (100º H x 52º V gran angular, 33º H x
19º V tele). Sensibilidad (3200K, 89% reflectividad, F1.4, 30 IRE): Color 0,052
lux, Monocromo 0,008 lux, con IR 0 lux. Distancia de alcance de IR: 60m.
Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB microSDHC, 2TB
microSDXC, usar Clase 6 o superior). Entrada/salida de audio, audio bidireccional y
alarmas de audio. Intelligent Streaming e Intelligent Dynamic Noise Reduction para
carga baja de red y alta calidad de imagen en cualquier
condición de iluminación. 85dB WDR medido según estándar IEC 62676
Apartado 5. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de escenas
programables para día y noche. Cuádruple flujo: 2x H.265 o 2x H.264, M-JPEG
y flujo I-frame. Regiones de interés. Essential Video Analytics con 14 reglas de
alarma combinables en paralelo (cruce de líneas, merodeo, objeto abandonado /
sustraído, estimación densidad multitud, ocupación, conteo de personas...),
clasificación y filtrado de objetos y búsqueda científica. Compatible ONVIF perfil S y
perfil G. Trusted Platform Module (TPM) integrado y compatibilidad con Public Key
Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques maliciosos.
Funcionamiento híbrido (salidas IP y analógica). Alimentación PoE (IEEE 802.3at tipo
1) y/o baja tensión 12 VCC±10% o 24 VCA±10%. Rango de temperatura -40ºC a
+60ºC en operación continua, -34ºC a +74ºC acuerdo a NEMA TS 2-2003 (R2008).
IK10. IP67. Protocolos IPv4,
IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication Encriptación TLS 1.2, SSL, DES,
3DES. Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex. Compatible
Navegador Web / BVMS / BVC / VSC / VRM / Video Security App.
(NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
P-65

EPA1X403

U

Adaptador de muntatge en post petit universal, acabat resistent a la corrossión, IK10, color
negre.
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

168,63

€

P-66

EPA1X407

U

Llicència Milestone XPPPLUSBL XProtect Professional+ Base License
(SIS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

609,50

€

P-67

EPA6X404

U

Monitor de visualtizacio de càmeres de 42´´ amb connexió HDMI
(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

679,39

€
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P-68

EPA6X405

U

Monitor de visualtizacio de càmeres de 70´´ amb connexió HDMI. Inclòs suport de paret.
(TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

3.403,90

€

P-69

EPACX406

U

Gravador NVR Vess A3340s E3 incl. 6x 4TB SATA HDD (24TB) Win7P 2U8 storage
appliance. Programat per a 28 càmeres sistema Milestone
(MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

1.054,26

€

P-70

EQ54U001

m2

Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

262,75

€

P-71

F2225232

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

11,78

€

P-72

F222AS12

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
compressor i càrrega mecànica del material excavat.

49,99

€

L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 0 % de l'excavació per omplert de rases, tot el transport amb dumper o
petita maquinaria.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P-73

F222D010

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
compressor i càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta transport amb dumper o
petita maquinaria.
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

47,56

€

P-74

F222FF12

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta transport amb dumper o
petita maquinaria.
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

30,84

€

P-75

F228AP0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el
50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

27,50

€

P-76

F2RA75A1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

32,90

€

P-77

F9H111E1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

59,44

€

P-78

FF21HA11

m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

54,37

€
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P-79

FG310125

M

Cable de 12 conductors de coure de 1,5mm2 lliure d'halogenurs Cca per a exteriors i
antirossegadors
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

4,87

€

P-80

FGF11079

U

Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 4000mm d'alçada
amb mènsula. ( Ø200-120 ) x4000 Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.
(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

3.272,70

€

P-81

FGF11080

U

Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 7000mm d'alçada
amb mènsula. (Ø200-120) x7000 Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.
(QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

4.440,60

€

P-82

FGF11446

U

Subministrament i col·locació de Poste Acer Inoxidable per a Intèrfon de 1300mm d'alçada.
Ø168 X 1300X 5MM Espessor Inox. Mecanització de l'intèrfon inclosa.Acabat Inox
Sorrejat.Transport inclòs
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

1.653,85

€

P-83

FP7GU010

u

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides
en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada
(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

104,50

€

P-84

FQ421441

U

Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 ERFK-M50 de Pilotec Inoxidable Sorrejat
o similar.
PILONA EXTRAIBLE REMOVIBLE 274-800 FE ERK-M50 / LEDS de alerta
Transport inclòs
(QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

4.279,35

€

P-85

FQ421444

U

5.439,80

€

1.468,89

€

Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 RAK-M30 de Pilotec o similar. Inox
sorrejat.
Pilona PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA RAK FE / CORONA LEDS de Pilotec amb
leds o similar.
CILINDRO: Acero ST37. Acabado Oxirón Gris
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 12,5 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías,
pérdidas de carga y mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la
pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
CHASIS: construido en acero electrosoldado de altísima
robustez que dispone de raíles de deslizamiento para
asegurar el perfecto alineado y concentricidad de la
pilona. Acabado areanado.
TAPA Acero Inoxidable con acabado arenado.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
(CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
P-86

FQ421445

U

Central de control per pilones automàtiques. Inclou posada en marxa.
(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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7.572,80

€

2.253,90

€

Subministrament i col·locació de Pilona alta seguretat PL274-800 RFAK de Pilotec amb leds
o similar. Inox Sorrejat.
PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA R FE A. SEGURIDAD /CORONA LEDS 1
6.695,20000 6.695,20
CILINDRO: Acero Lacado al horno.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO:800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 20-25 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías, pérdidas de carga y
mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80. TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
(SET MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
P-88

FQ421BFA

U

Subministrament i col·locació de Pilona Semi Automàtica PL220-800 RIS-RF o similar amb
les següents Característiques. Inox Sorrejat.
CILINDRO: Acero Inoxidable Aisi 304. Acabado Satinado.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø220
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 8 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
DESBLOQUEO MEDIANTE LLAVE
ACTUADOR DE GAS SIMPLE EFECTO
BLOQUEO MEDIANTE LLAVE
TAPA ACERO INOXIDABLE AISI 304.
INSTALACIÓN ENCOFRADO DIRECTO AL SUELO.
CERRADURA ESTÁNDAR INTEGRADA.
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-89

FR3P2254

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals
(NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

90,33

€

P-90

G21YB220

u

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

467,17

€

P-91

G3L11001

m

Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius
(DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

10,78

€

P-92

G9A10101

m3

Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

43,39

€

P-93

GDK200XX

u

Arqueta de registre per a instal·lacions, per anar enterrada amb 3 cm de recubriment,
quedant el registre ocult, de 40x40x40 cm de mides útils, amb marc i tapa de fosa de granit
esferoidal normalitzat iso 1083, normalitzada per l'ajuntaments, inclosa excavació i tota l'obra
civil necessària. Tot segons plec de condicions tècniques de l'ajuntament de la ciutat i la
dircció facultativa.
(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

524,96

€
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P-94

GDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-95

GE00ER07

h

Posta en marcha + Legalitzacio instal·lació eléctrica mitjançant MTD
(MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-96

H1414119

u

P-97

H1424340

P-98

P-99
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31,09

€

1.224,65

€

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

24,88

€

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
(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

7,72

€

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

2,69

€

H9VVAR00

m2

Protecció de pas de vehicles i vianants sobre rases obertes en calçada, mitjançant
plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre
manta antirroca com a material amortidor. Tractament antilliscant a superficie.

11,69

€

Col·locada i amb el desmuntatge inclòs.
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
P-100 HB2A2325

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons
UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

41,78

€

P-101 HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

48,36

€

P-102 HB2Z5021

u

Captallums barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs
(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

10,25

€

P-103 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

52,39

€

P-104 HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

5,93

€

P-105 HQU1B130

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

54,55

€
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P-106 K1A20000

u

Data:

04/03/19

Reposició de tots els elements vegetals malmesos durant l'excavació als parterres ajardinats
(arbres, arbustos, matolls, plantes, gespes...), amb exemplars adults del mateix tipus i volum
similar als originals malmesos. S'inclou el seu adovat, regat i primeres cures fins a garantir el
seu arrelament. Si escau, també s'inclou el replantat i manteniment provisional de tots
aquells especimens, que per les seves caracterìstiques específiques, calgui mantenir la
planta original per tornar a ser replantada en la seva ubicació inicial o en una ubicació
alternativa propera.

Pàg.:

11

6.683,20

€

(SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
P-107 K1A20001

h

Jornada de treball d'operari ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final 35 - 40 % de l'obra
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

23,85

€

P-108 K1A20002

h

Ajuda per a seguritat i salut: Hores d'un operari a mitja jornada per ajudar de balisament,
moure barreres etc..
(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

2.385,00

€

P-109 K1A20003

h

Desmuntat, desconnexió o anul·lació del sistema de reg actual i totes aquelles intal·lacions
que puguin quedar afectades a les zones d'intervenció, previ acord i coordinació amb els
seveis tècnics i personal de manteniment del parc, inclosa la realització de les feines de
desviament i baypass necessaries i acordades en aquelles instal·lacions que ho requereixin,
i la seva reposició al seu estat inicial de funcionament.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

28,01

€

P-110 K1A20010

-

Totes les partides contemplen els subministraments dels materials indicats i la seva
instal·lació
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-111 K1A21010

-

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que sigui posible, si no es
posible es fara amb mitjans manuals. Amb supervisio de la BSM

0,00

€

0,00

€

55,07

€

2,85

€

55,86

€

Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria, rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la part que sigui
enterrada es fara amb mitjans manuals.
El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible, s'estimen unes hores amb
operari de transport de material
(ZERO EUROS)
P-112 K1A22020

-

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que sigui posible, si no es
posible es fara amb mitjans manuals.Amb supervisio de la BSM
Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria, rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la part que sigui
enterrada es fara amb mitjans manuals.
El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible, s'estimen unes hores amb
operari de transport de material
(ZERO EUROS)

P-113 K1A23012

h

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-114 K1A2H032

m

Corda guia
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-115 K1A2S032

h

Neteja canalització electrica existent
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

04/03/19

P-116 K1A2SD12

-

Totes les partides contemplen els subministraments dels materials indicats i la seva
instal·lació
(ZERO EUROS)

P-117 K1A2SS12

h

P-118 K1A2X102

P-119 K2190001

Pàg.:
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0,00

€

Carrega + Trasnport terres excavades amb maquinaria petita, Dumper.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

48,41

€

h

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

55,07

€

m

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra tipus vorera parc Güell, de fins a
2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

5,55

€

Es consideren inclosos tots els mitjans de càrrega i transport necessàris per a l'execució de
l'unitat d'obra completament acabada, tenint en compte l'entorn de les obres. Al interior del
parc la càrrega es considera manual o mitjançant petita maniobra.
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
P-120 K219CC11

m2

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,88

€

P-121 K4B14000

kg

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

1,24

€

P-122 K9E1321G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

41,35

€

P-123 K9G1PG00

m2

Reposició de paviment de llamborda granítica irregular igual a l'existent, col.locat amb morter
de cal. Inclou prèvia preparació de la subbase i part proporcional de vorada de llamborda
granítica. Escampat amb bomba o amb petita maquinària, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic per acabat igual a l'existent al parc. (Passeig interior carrer Olot)
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

22,21

€

P-124 KP1Z1447

U

Pal/màstil de 1500mm per a Caseta existent de Carretera del Carmel i de C/ Sant Josep amb
grapes de subjecció. Inclou tota l'obra civil associada de fixació a l'estructura existent
(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

287,78

€

P-125 KY311620

m

Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a
màxim
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

7,70

€

P-126 L169C511

u

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

39,97

€
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P-1

E2250101

m3

B0331020

t

Data: 04/03/19

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim

E315OR04

m3

B065960B

P-3

EAWZ3010

m3

U

BAWZ3010

€

39,42180
1,36820

€
€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió i transport amb dumper.

108,27

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes

72,38000

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

€

442,98

€

355,20000
87,78000

€
€

PLC LOGO SIEMENS o similar per a pujada i Baixada de Pilones. Programat i posat en
marxa.16,0 vcc. Consum màx: 19 ma. Dimensions: 65 × 128 × 41 mm.

374,45

€

PLC LOGO SIEMENS o similar per a pujada i Baixada de Pilones. Programat i posat en
marxa.
Altres conceptes

155,00000

Pany electrònic + Clau de Pilona
Altres conceptes

P-4

EEV31BFZ

U

BEV31BFZ

P-5

U

P-7

€

266,61

€

Fonts d'alimentació de PLCs i petit material de protecció i control de les pilones
Altres conceptes

200,00000
66,61000

€
€

EG134J0100 u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per
a vint-i-vuit mòduls i encastada. Article: ref. 68035-31 + ref. 68080-31 + ref. 68081-31 + ref.
68083-31

73,39

€

BG134J01KIK u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, tipus CCE-ICP 32, de dimensions exteriors
391x436x90 mm, amb capacitat de 1 a 4 mòduls ICP i de 18 a 28 mòduls PIAS, per a
encastar, Simon 68 + Porta transparent per a caixes de comandament i distribució, de 4
mòduls, Simon 68 + Porta transparent per a caixes de comandament i distribució, de 10
mòduls, Simon 68 + Porta transparent per a caixes de comandament i distribució, de 18
mòduls, Simon 68,ref. 68035-31 + ref. 68080-31 + ref. 68081-31 + ref. 68083-31 de SIMON
Altres conceptes

69,17000

4,22000

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,18

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

1,12200

EEV31L45

EG220000

BG22TD10

P-8

EG312334

BG312330

P-9

€

219,45000

U

BEV31L45

P-6

€

35,89000

Pany electrònic + Clau de Pilona
U

1

40,79

Altres conceptes
P-2

Pàg.:

EG312354

BG312350

Fonts d'alimentació de PLCs i petit material de protecció i control de les pilones
U

m

m

m

m

m

m

€

€

1,05800

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,89

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

1,19340

€

0,69660

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

4,21

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,34600

€
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P-10

EG312654

m

BG312650

P-11

EG312664

m

m

BG312660

P-12

EG314674

m

m

BG314670

P-13

P-14

EG415D9B

m

u

Altres conceptes

1,86400

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,59

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes

3,73320

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,43

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes

5,56920

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, + cable de comandament, col·locat en tub

12,37

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, + cable de comandament
Altres conceptes

10,04700
2,32300

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

36,42

€

u

u

EG415AJBJ

u

BGW41000

u

BG415AJBJ1K u

EG415AJDJ u

€

1,86080

BG415D9B

u

€

1,85680

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BG415AJ9J1N u

P-16

2

u

BGW41000

P-15

Pàg.:

BGW41000

EG415AJ9J

Data: 04/03/19

€

0,42000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

26,70000

€

9,30000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68410-56 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON

116,80

€

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de poder de tall 6000 A (segons UNE-EN 60898),
d'intensitat nominal 10 A, de corba tipus C, tetrapolar (4P), de 4 mòduls DIN, accessoriable,
gama terciari, Simon 68, ref. 68410-56 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de
6kA Corba C (accessoriables) de SIMON
Altres conceptes

106,33000

€

10,05000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68416-36 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON

119,85

€

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de poder de tall 6000 A (segons UNE-EN 60898),
d'intensitat nominal 16 A, de corba tipus C, tetrapolar (4P), de 4 mòduls DIN, Simon 68, ref.
68416-36 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON
Altres conceptes

109,38000

€

10,05000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68425-56 de la serie Interruptors automàtics

125,18

€
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magnetotèrmics de 6kA Corba C (accessoriables) de SIMON

P-17

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BG415AJDJ1

u

EG415AJHJ u

0,42000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de poder de tall 6000 A (segons UNE-EN 60898),
d'intensitat nominal 25 A, de corba tipus C, tetrapolar (4P), de 4 mòduls DIN, accessoriable,
gama terciari, Simon 68, ref. 68425-56 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de
6kA Corba C (accessoriables) de SIMON
Altres conceptes

114,71000

€

10,05000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68440-36 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON

154,99

€

144,52000

€

0,42000
10,05000

€
€

137,16

€

BG415AJHJ1

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de poder de tall 6000 A (segons UNE-EN 60898),
d'intensitat nominal 40 A, de corba tipus C, tetrapolar (4P), de 4 mòduls DIN, Simon 68, ref.
68440-36 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 6kA Corba C de SIMON

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

P-18

P-19

P-20

P-21

EG42J29H

u

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de
0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BG42J29H

u

EG42J2KH

u

0,38000

€

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Altres conceptes

123,73000

€

13,05000

€

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

168,12

€

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BG42J2KH

u

EG42JCKK

u

0,38000

€

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de
retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

150,94000

€

16,80000

€

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de
60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

219,39

€

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BG42JCKK

u

EG47232F

u

0,38000

€

Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard
de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

202,21000

€

16,80000

€

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de

33,10

€
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senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P-22

BGW47000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

BG47232B

u

EG47434E

u

0,46000

€

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul)
Altres conceptes

23,34000

€

9,30000

€

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

36,67

€

BG47434A

u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

26,16000

€

BGW47000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

0,46000
10,05000

€
€

3.066,68

€

2.540,00000
526,68000

€
€

429,65

€

210,20000
219,45000

€
€

891,12

€

540,00000
351,12000

€
€

1.140,50

€

1.030,00000
110,50000

€
€

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266 Classificació Cca, col·locat sota tub o
canal

1,52

€

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266 Classificació Cca, col·locat sota tub o
canal
Altres conceptes

0,86100

Altres conceptes
P-23

EG841BFW

U

BG841BFW

Pantalla de Control Tàctil SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 i configuració
U

Pantalla de Control Tàctil SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 i configuració
Altres conceptes

P-24

EG8Z3011

U

BG8Z3011

Llaç Magnètic per a pilona
U

Llaç Magnètic per a pilona
Altres conceptes

P-25

EP221L41

U

BP221L41

Placa FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX. i caixa d'encastar en bàcul.
U

Placa FERMAX Marine ST1 CP 101 Color LYNX. i caixa d'encastar en bàcul.
Altres conceptes

P-26

EP251L62

U

BP251L62

Monitor IP de Fermax Vivo+ amb pantalla tàctil o similar
U

Monitor IP de Fermax Vivo+ amb pantalla tàctil o similar
Altres conceptes

P-27

EP433000

M

BP433000

P-28

EP433001
BP43C430

P-29

EP4A3000

BP4A3000

m

U

Fuetó amb 2 connectors RJ45, categoria 6A UTP, de 1 a 2 m de longitud
u

M

U

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària
Altres conceptes

€

0,65900

€

9,84

€

8,02000

€

1,82000

€

Cable 2 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior antirossegadors per a exterior
Cca. Cable armat amb cinta d' acero copolímer, i
cobertes de polietilè

1,65

€

Cable 2 fibres Monomode ´´LSZH´´, termoplàstic lliure d'halògens, baixa emissió de fums i no
propagador de la flama. Tipus de fibra G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang de
temperatures de -10 ºC a +70 ºC. Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Televés Ref.

0,62000

€
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Altres conceptes

1,03000

€

Cable 6 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior Cca. Cable armat amb cinta d'
acero copolímer, i
cobertes de polietilè

1,85

€

Cable 6 fibres Monomode OS2 antirossegadors per a exterior Cca. Cable armat amb cinta d'
acero copolímer, i
cobertes de polietilè
Altres conceptes

0,84000

231901.

P-30

EP4A3001

M

BP4A3001

P-31

EP4A3002

M

M

BP4A3002

M

1,01000

€

3,21

€

2,20000
1,01000

€
€

Cable 48 fibres Monomode ´´LSZH´´, termoplàstic lliure d'halògens, baixa emissió de fums i
no propagador de la flama. Tipus de fibra G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang
de temperatures de -10 ºC a +70 ºC. Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Ref.
231.702

7,28

€

Cable 48 fibres Monomode ´´LSZH´´, termoplàstic lliure d'halògens, baixa emissió de fums i
no propagador de la flama. Tipus de fibra G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang
de temperatures de -10 ºC a +70 ºC. Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Ref.
231.702
Altres conceptes

5,10000

Fuetó de Fibra òptica monomode connector SC/APC. 2mts
Fuetó de Fibra òptica monomode connector SC/APC. 2mts
Altres conceptes

P-32

EP4A3003

M

BP4A3003

P-33

EP733002

M

U

BP7311D4

P-34

EP733003

u

U

BP733003

€

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors RJ45 femella simple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa. certificada

22,68

€

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, per a
encastar
Altres conceptes

13,59000

Connector UTP Cat.6A RJ45 - Mascle
Altres conceptes

P-35

EP743000

U

BP43C430K

P-36

EP743001

U

BP743001

P-37

EP743002

u

U

BP743002

P-38

EP743003
BP743003

Armari RACK de 19 ´´i 20 U. 1 Base de 8 endolls, bastidor i mòdul de ventiladors inclòs.
Dimensions 1000x600x600 mm
u

u

U
u

€

2,18000

Connector UTP Cat.6A RJ45 - Mascle
U

€

€

9,09000

€

7,37

€

0,15000
7,22000

€
€

825,44

€

Armari RACK de 19 ´´i 20 U. 1 Base de 8 endolls, bastidor i mòdul de ventiladors inclòs.
Dimensions 1000x600x600 mm
Altres conceptes

825,00000
0,44000

€

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x600mm 1 Base de 8 endolls, bastidor

690,06

€

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x600mm 1 Base de 8 endolls, bastidor
Altres conceptes

625,00000
65,06000

€
€

Armari RACK de exterior IP55 19´´ i 24U Termoaïllat. Dimensions 1120x600x600 mm 1 Base
de 8 endolls, bastidor

2.128,90

€

Armari RACK de exterior IP55 19´´ i 24U Termoaïllat. Dimensions 1120x600x600 mm 1 Base
de 8 endolls, bastidor
Altres conceptes

1.690,00000
438,90000

€

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x400mm 1 Base de 8 endolls, bastidor

615,06

€

Armari RACK Mural de 19´´ i 12U Dimensions 620x600x400mm 1 Base de 8 endolls, bastidor

550,00000

€

€

€
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Altres conceptes
P-39

EP7A3014

U

Workstation per a vislualització de CTTV i software de Càmeres Tèrmiques
•
•
•
•
•

BP7A3014

U

EP7E3006

U

BP7E3006

Workstation per a vislualització de CTTV i software de Càmeres Tèrmiques
• Processador Intel i7 >@3GHz
• 8GB RAM
• Targeta gràfica 2GB
• HDD 500 Gb
• Windows Professional (10).

EP7E3016

U

BP7E3016

EP7E3017

U

BP7E3017

P-43

EP7E3018

U

BP7E3018

293,00000
4,39000

€
€

932,78

€

845,00000
87,78000

€
€

2.118,90

€

1.680,00000
438,90000

€
€

723,30

€

398,00000
325,30000

€
€

623,78

€

536,00000
87,78000

€
€

165,89

€

122,00000
43,89000

€
€

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP integrats, inclou xassís per a muntatge en
paret.

179,77

€

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP integrats, inclou xassís per a muntatge en
paret.
Altres conceptes

45,21000

Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps

Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS o similar. Configurat

Switch Cisco Switch CISCO IE-1000-8P2S-LM 8 Poe Ports o Similar. Configurat.
Altres conceptes
Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar. Configurat.

U

Switch Cisco Catalyst 2960L-8 Poe Ports o similar. Configurat.
Altres conceptes

P-44

EP7E3019

U

BP7E3030

Switch de 8 ports de FO Cisco SG300-10SFP o Similar. Configurat
U

Switch de 8 ports de FO Cisco SG300-10SFP o Similar. Configurat
Altres conceptes

P-45

EP7E3020

U

BP7E3020

Conversor FO monomode a RJ45 C-GFE-GLC.10 o similar
U

Conversor FO monomode a RJ45 C-GFE-GLC.10 o similar
Altres conceptes

P-46

EP7Z3000

U

BP7Z3000

P-47

EP7Z3001

u

U

BP7Z3001

P-48

EP7Z3002

u

U

€

€

Switch Cisco Switch CISCO IE-1000-8P2S-LM 8 Poe Ports o Similar. Configurat.
U

€

297,39

Altres conceptes
P-42

1.141,95

€

Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS o similar. Configurat
U

€

21,95000

Altres conceptes
P-41

65,06000

1.120,00000

Transceiver Fibra Òptica Monomode 1 Gbps Cisco o similar
u

6

Processador Intel i7 >@3GHz
8GB RAM
Targeta gràfica 2GB
HDD 500 Gb
Windows Professional (10).

Altres conceptes
P-40

Pàg.:

€

134,56000

€

Safata extraïble xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació
frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i
una profunditat de 800 mm, fixada mecànicament.

34,14

€

Safata extraïble xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació
frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i
una profunditat de 800 mm, fixada mecànicament.
Altres conceptes

30,63000

Panell amb 24 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK

€

3,51000

€

367,78

€
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P-49

EP7Z3003

u

U

BP7Z3003

P-50

EP7Z3004

P-51

EP7Z3005

U
U

U

BP7Z3005

P-52

EP7Z3007

u

U

BP7Z3007

Pàg.:
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280,00000
87,78000

€
€

252,67

€

Panell amb 12 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
Altres conceptes

200,00000
52,67000

€
€

Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre. Marca Nexans. Instal·lat i comprovat. Codi
cablemat 810190

15,42

€

Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre. Marca Nexans. Instal·lat i comprovat. Codi
cablemat 810190
Altres conceptes

12,00000
3,42000

€

Partida de connexió de fibra òptica i de cablejat CAT 6A a xarxa / racks existents. Inclou tant
instal.lacions com l'obra civil no comptada en altres apartats de canalitzacions. Totes les
partides contemplen el subministrament dels materials indicats i la seva instal.lació.

1.334,56

€

Partida de connexió de fibra òptica i de cablejat CAT 6A a xarxa / racks existents. Inclou tant
instal.lacions com l'obra civil no comptada en altres apartats de canalitzacions. Totes les
partides contemplen el subministrament dels materials indicats i la seva instal.lació.
Altres conceptes

1.200,00000

Panell amb 24 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
Altres conceptes
Panell amb 12 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK

u

BP7Z3004

Data: 04/03/19

€

31,42

€

19,00000
12,42000

€
€

438,90

€

438,90000

€

193,89

€

150,00000
43,89000

€
€

54,86

€

0,00000
54,86000

€
€

1.023,90

€

585,00000
438,90000

€
€

2.208,78

€

Altres conceptes

2.200,00000
8,78000

€
€

Altres conceptes

1.497,40
1.497,40000

€
€

495,18

€

300,00000
195,18000

€
€

3.343,89

€

1 Panell 19´´ 3U CARRIL DIN
Altres conceptes

P-53

P-54

EP7Z3008

EP7Z3200

U

BP7Z3200

P-55

EP7ZXX01

Partida de configuració i integració de programes als diferents ordinadors no incloses en
altres partides
Altres conceptes

M
M

U

BP7Z3008

Panell amb 6 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
Panell amb 6 connectors ´´SC / APC´´, de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en RACK
Altres conceptes
Mòdul de Ventiladors per a RACK

u

Mòdul de Ventiladors per a RACK
Altres conceptes

P-56

EP811490

U

BP811490

P-57

EPA11L42

U

BPA11L42

P-58

P-59

EPA11L43

EPA11L44

EPA11L46

U

Tarja NVIDIA JETSON TX2 per usas com Analitzador d'imatge

Software de comptatge adaptat a cada escena

U

Adaptació poste enllumenat o megafonia pera incloure càmeres de CCTV o tèrmiques
U

U

Botonera de Sobretaula de 9 Canals de Pujada/ Baixada i Indicador de led d'estat
Altres conceptes
Tarja ENVIDIA JETSON TX2 per usas com Analitzador d'imatge

U

BPA11L44

P-60

Botonera de Sobretaula de 9 Canals de Pujada/ Baixada i Indicador de led d'estat
U

€

134,56000

1 Panell 19´´ 3U CARRIL DIN
U

€

Adaptació poste enllumenat o megafonia pera incloure càmeres de CCTV o tèrmiques
Altres conceptes
Càmera Tèrmica Càmera AXIS Q1941-E o Similar pintada en negre o Similar
Sensor de imagen Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm
Rango espectral: 8-14 µm
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Lente Atermalizada
7 mm Campo de visión horizontal: 55°, F1.18 Distancia de enfoque cercano: 1,3 m
13 mm Campo de visión horizontal: 28°, F1.0 Distancia de enfoque cercano: 5,3 m
19 mm Campo de visión horizontal: 19,4°, F1.23 Distancia de enfoque cercano: 9,2 m
35 mm Campo de visión horizontal: 10,5°, F1.2 Distancia de enfoque cercano: 33 m
60 mm Campo de visión horizontal: 6,2°, F1.25 Distancia de enfoque cercano: 91 m
Sensibilidad NETD < 70 mK
Vídeo
Compresión de vídeo H.264 Perfil Base, Main y High (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG Resoluciones El sensor es de 384x288. La imagen puede ampliarse hasta
768x576.
Velocidad de imagen Hasta 8,3 imagenes por segundo y 30 imagenes por segundo
Retransmisión de vídeo Al menos tres secuencias en H.264 y Motion JPEG, simultaneas y
configuradas individualmente en una resolucion maxima y a velocidad de imagen maxima.
Tecnologia Axis Zipstream en H.264
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables
VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen: Compresion, brillo, nitidez, contraste, zona de exposicion,
superposicion de texto e imagenes, mascara de privacidad, duplicacion de imagenes,
estabilizacion de imagen electronica, varias paletas
Rotacion: 0°, 90°, 180°, 270°, formato pasillo incluido
Analíticas Incluido
AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard,
AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, deteccion de audio, alarma antimanipulacion
activa
Compatible
AXIS Perimeter Defender
Para consultar la compatibilidad con la plataforma de aplicaciones camaras AXIS que
permite la instalacion de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap
Activadores de evento
Analisis, temperatura, entrada externa, programacion de hora, eventos de almacenamiento
local
Acciones de evento
Grabacion de video: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Carga de imagenes o clips de video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red
y correo electronico
Memoria de video o imagenes previa y posterior a la alarma para grabacion o carga
Notificacion: correo electronico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Superposicion de texto,
reproduccion de clip de audio
Retransmisión de datos
Datos de eventos
Ayuda integrada para la instalación
Contador de pixeles
BPA11L46

U

Càmera Tèrmica Càmera AXIS Q1941-E o Similar pintada en negre o Similar
Sensor de imagen Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm
Rango espectral: 8-14 µm
Lente Atermalizada
7 mm Campo de visión horizontal: 55°, F1.18 Distancia de enfoque cercano: 1,3 m
13 mm Campo de visión horizontal: 28°, F1.0 Distancia de enfoque cercano: 5,3 m
19 mm Campo de visión horizontal: 19,4°, F1.23 Distancia de enfoque cercano: 9,2 m
35 mm Campo de visión horizontal: 10,5°, F1.2 Distancia de enfoque cercano: 33 m
60 mm Campo de visión horizontal: 6,2°, F1.25 Distancia de enfoque cercano: 91 m
Sensibilidad NETD < 70 mK
Vídeo
Compresión de vídeo H.264 Perfil Base, Main y High (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG Resoluciones El sensor es de 384x288. La imagen puede ampliarse hasta
768x576.
Velocidad de imagen Hasta 8,3 imagenes por segundo y 30 imagenes por segundo
Retransmisión de vídeo Al menos tres secuencias en H.264 y Motion JPEG, simultaneas y
configuradas individualmente en una resolucion maxima y a velocidad de imagen maxima.
Tecnologia Axis Zipstream en H.264
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables
VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen: Compresion, brillo, nitidez, contraste, zona de exposicion,
superposicion de texto e imagenes, mascara de privacidad, duplicacion de imagenes,

3.300,00000

€

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/03/19

Pàg.:

9

Altres conceptes

43,89000

€

Plataforma d'emmagatzemament de dades (no inclou ordinador que ja està en un altre
apartat)
Altres conceptes

2.139,72

€

2.139,72000

€

202,89

€

159,00000
43,89000

€
€

33,30

€

24,00000
9,30000

€
€

958,85

€

estabilizacion de imagen electronica, varias paletas
Rotacion: 0°, 90°, 180°, 270°, formato pasillo incluido
Analíticas Incluido
AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard,
AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, deteccion de audio, alarma antimanipulacion
activa
Compatible
AXIS Perimeter Defender
Para consultar la compatibilidad con la plataforma de aplicaciones camaras AXIS que permite
la instalacion de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap
Activadores de evento
Analisis, temperatura, entrada externa, programacion de hora, eventos de almacenamiento
local
Acciones de evento
Grabacion de video: Tarjeta SD y recurso compartido de red
Carga de imagenes o clips de video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y
correo electronico
Memoria de video o imagenes previa y posterior a la alarma para grabacion o carga
Notificacion: correo electronico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Superposicion de texto,
reproduccion de clip de audio
Retransmisión de datos
Datos de eventos
Ayuda integrada para la instalación
Contador de pixeles

P-61

P-62

EPA13005

EPA13012

U

U

BPA13012

Llicència Milestone XPPPLUSDLXProtect Professional+ Device License
U

Llicència Milestone XPPPLUSDLXProtect Professional+ Device License
Altres conceptes

P-63

EPA13013

U

BPA13013

Care Plus for XProtect Professional+ Device License de Milestone
U

Care Plus for XProtect Professional+ Device License de Milestone
Altres conceptes

P-64

EPA1X402

U

Camera bullet Model NBE-4502-AL de BOSCH o similar. Pintada Negra.
Cámara DINION IP bullet día/noche 1080p30. Sensor CMOS 1/2,8´´,
1920x1080p, hasta 30 ips, infrarrojos integrados. Óptica varifocal automática
2,8-12 mm, corrección IR y ajuste remoto (100º H x 52º V gran angular, 33º H x
19º V tele). Sensibilidad (3200K, 89% reflectividad, F1.4, 30 IRE): Color 0,052
lux, Monocromo 0,008 lux, con IR 0 lux. Distancia de alcance de IR: 60m.
Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB microSDHC, 2TB
microSDXC, usar Clase 6 o superior). Entrada/salida de audio, audio bidireccional y
alarmas de audio. Intelligent Streaming e Intelligent Dynamic Noise Reduction para
carga baja de red y alta calidad de imagen en cualquier
condición de iluminación. 85dB WDR medido según estándar IEC 62676
Apartado 5. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de escenas
programables para día y noche. Cuádruple flujo: 2x H.265 o 2x H.264, M-JPEG
y flujo I-frame. Regiones de interés. Essential Video Analytics con 14 reglas de
alarma combinables en paralelo (cruce de líneas, merodeo, objeto abandonado /
sustraído, estimación densidad multitud, ocupación, conteo de personas...),
clasificación y filtrado de objetos y búsqueda científica. Compatible ONVIF perfil S y
perfil G. Trusted Platform Module (TPM) integrado y compatibilidad con Public Key
Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques maliciosos.
Funcionamiento híbrido (salidas IP y analógica). Alimentación PoE (IEEE 802.3at tipo
1) y/o baja tensión 12 VCC±10% o 24 VCA±10%. Rango de temperatura -40ºC a
+60ºC en operación continua, -34ºC a +74ºC acuerdo a NEMA TS 2-2003 (R2008).
IK10. IP67. Protocolos IPv4,
IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
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632,00000

€

(SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication Encriptación TLS 1.2, SSL, DES,
3DES. Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex. Compatible
Navegador Web / BVMS / BVC / VSC / VRM / Video Security App.
BPA14002

U
Camera bullet Model NBE-4502-AL de BOSCH o similar. Pintada Negra.
Cámara DINION IP bullet día/noche 1080p30. Sensor CMOS 1/2,8´´,
1920x1080p, hasta 30 ips, infrarrojos integrados. Óptica varifocal automática
2,8-12 mm, corrección IR y ajuste remoto (100º H x 52º V gran angular, 33º H x
19º V tele). Sensibilidad (3200K, 89% reflectividad, F1.4, 30 IRE): Color 0,052
lux, Monocromo 0,008 lux, con IR 0 lux. Distancia de alcance de IR: 60m.
Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB microSDHC, 2TB
microSDXC, usar Clase 6 o superior). Entrada/salida de audio, audio bidireccional y
alarmas de audio. Intelligent Streaming e Intelligent Dynamic Noise Reduction para
carga baja de red y alta calidad de imagen en cualquier
condición de iluminación. 85dB WDR medido según estándar IEC 62676
Apartado 5. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de escenas
programables para día y noche. Cuádruple flujo: 2x H.265 o 2x H.264, M-JPEG
y flujo I-frame. Regiones de interés. Essential Video Analytics con 14 reglas de
alarma combinables en paralelo (cruce de líneas, merodeo, objeto abandonado /
sustraído, estimación densidad multitud, ocupación, conteo de personas...),
clasificación y filtrado de objetos y búsqueda científica. Compatible ONVIF perfil S y
perfil G. Trusted Platform Module (TPM) integrado y compatibilidad con Public Key
Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques maliciosos.
Funcionamiento híbrido (salidas IP y analógica). Alimentación PoE (IEEE 802.3at tipo
1) y/o baja tensión 12 VCC±10% o 24 VCA±10%. Rango de temperatura -40ºC a
+60ºC en operación continua, -34ºC a +74ºC acuerdo a NEMA TS 2-2003 (R2008).
IK10. IP67. Protocolos IPv4,
IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication Encriptación TLS 1.2, SSL, DES,
3DES. Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex. Compatible
Navegador Web / BVMS / BVC / VSC / VRM / Video Security App.
Altres conceptes

P-65

EPA1X403

U

BPA14003

P-66

EPA1X407

U

U

BPA14007

326,85000

€

Adaptador de muntatge en post petit universal, acabat resistent a la corrossión, IK10, color
negre.

168,63

€

Adaptador de muntatge en post petit universal, acabat resistent a la corrossión, IK10, color
negre.
Altres conceptes

80,85000
87,78000

€

609,50

€

499,00000
110,50000

€
€

679,39

€

675,00000
4,39000

€
€

3.403,90

€

Monitor de visualtizacio de càmeres de 70´´ amb connexió HDMI. Inclòs suport de paret.
Altres conceptes

2.965,00000
438,90000

€
€

Gravador NVR Vess A3340s E3 incl. 6x 4TB SATA HDD (24TB) Win7P 2U8 storage
appliance. Programat per a 28 càmeres sistema Milestone

1.054,26

€

Gravador NVR Vess A3340s E3 incl. 6x 4TB SATA HDD (24TB) Win7P 2U8 storage
appliance. Programat per a 28 càmeres sistema Milestone

1.054,00000

Llicència Milestone XPPPLUSBL XProtect Professional+ Base License
U

Llicència Milestone XPPPLUSBL XProtect Professional+ Base License
Altres conceptes

P-67

EPA6X404

U

BPA64004

Monitor de visualtizacio de càmeres de 42´´ amb connexió HDMI
U

Monitor de visualtizacio de càmeres de 42´´ amb connexió HDMI
Altres conceptes

P-68

EPA6X405

U

BPA64005

P-69

EPACX406
BPAC4006

Monitor de visualtizacio de càmeres de 70´´ amb connexió HDMI. Inclòs suport de paret.
U

U
U

€

€
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m2
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P-71

P-72

F2225232

F222AS12

m2

m3
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Altres conceptes

0,26000

€

Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques

262,75

€

Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
per a col·locar sobre l'obra
Altres conceptes

131,70000

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
compressor i càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 0 % de l'excavació per omplert de rases, tot el transport amb dumper o
petita maquinaria.
Altres conceptes

P-73

P-74

P-75

F222D010

F222FF12

m3

m3

F228AP0F

m3

B0310500

t

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
compressor i càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta transport amb dumper o
petita maquinaria.
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
L'excavació es fara sempre amb maquinaria petita sempre que es pugui, i si no es fara amb
mitjans manuals.
Aprofitament del 40 % de l'excavació per omplert de rases, la resta transport amb dumper o
petita maquinaria.
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el
50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

P-76

P-77

€

131,05000

€

11,78

€

11,78000

€

49,99

€

49,99000

€

47,56

€

47,56000

€

30,84

€

30,84000

€

27,50

€

15,01200
12,48800

€
€
€

F2RA75A1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,90

B2RA75A1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

32,89500

0,00500

€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

59,44

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

55,16000

F9H111E1

B9H111E1

t

t

€

€
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P-78

P-79

FF21HA11

m

€

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

54,37

€

m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

B0A71L00

u

BFY21A10

u

FG310125

M

FGF11079

M

U

FGF11080

U

U

FGF11446

U

U

FP7GU010

U

u

BP7GU010

P-84

4,28000

BF21HA00

BGF11446

P-83

Altres conceptes

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´1/2, per a roscar

BGF11080

P-82

12

u

BGF11079

P-81

Pàg.:

BFW21A10

BG310125

P-80

Data: 04/03/19

FQ421441

BQ421441

u

U

8,55750

€

24,48000

€

Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior

0,34320

€

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´1/2,
roscat
Altres conceptes

0,99500

€

19,99430

€

Cable de 12 conductors de coure de 1,5mm2 lliure d'halogenurs Cca per a exteriors i
antirossegadors

4,87

€

Cable de 12 conductors de coure de 1,5mm2 lliure d'halogenurs Cca per a exteriors i
antirossegadors
Altres conceptes

3,40000
1,47000

€

Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 4000mm d'alçada
amb mènsula. ( Ø200-120 ) x4000 Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.

3.272,70

€

Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 4000mm d'alçada amb mènsula. ( Ø200-120 ) x4000
Pintat en Gris Oxiron. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.
Altres conceptes

1.956,00000

€

1.316,70000

€

Subministrament i col·locació de Poste Inox per a CTTV i/o Intèrfon de 7000mm d'alçada
amb mènsula. (Ø200-120) x7000 Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.

4.440,60

€

Poste Inoxper a CTTV i/o Intèrfon de 7000mm d'alçada amb mènsula. (Ø200-120) x7000
Inox. Mecanització de l'intèrfon i CCTV inclosa.
Altres conceptes

2.685,00000

€

1.755,60000

€

Subministrament i col·locació de Poste Acer Inoxidable per a Intèrfon de 1300mm d'alçada.
Ø168 X 1300X 5MM Espessor Inox. Mecanització de l'intèrfon inclosa.Acabat Inox
Sorrejat.Transport inclòs

1.653,85

€

Poste Acer Inoxidable per a Intèrfon de 1300mm d'alçada. Ø168 X 1300X 5MM Espessor
Inox. Mecanització de l'intèrfon inclosa. Acabat Inox Sorrejat.Transport inclòs
Altres conceptes

995,50000

€

658,35000

€

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides
en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

104,50

€

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides
en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65
Altres conceptes

81,25000

Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 ERFK-M50 de Pilotec Inoxidable Sorrejat
o similar.
PILONA EXTRAIBLE REMOVIBLE 274-800 FE ERK-M50 / LEDS de alerta
Transport inclòs
U

€

Pilona PL274-800 ERFK-M50 de Pilotec Inox sorrejat
o similar.
PILONA EXTRAIBLE REMOVIBLE 274-800 FE ERK-M50 / LEDS de alerta
Transport inclòs

€

23,25000

€

4.279,35

€

3.621,00000

€
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P-85

FQ421444

U
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658,35000

€

5.439,80

€

Subministrament i col·locació de Pilona PL274-800 RAK-M30 de Pilotec o similar. Inox
sorrejat.
Pilona PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA RAK FE / CORONA LEDS de Pilotec amb
leds o similar.
CILINDRO: Acero ST37. Acabado Oxirón Gris
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 12,5 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías,
pérdidas de carga y mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la
pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
CHASIS: construido en acero electrosoldado de altísima
robustez que dispone de raíles de deslizamiento para
asegurar el perfecto alineado y concentricidad de la
pilona. Acabado areanado.
TAPA Acero Inoxidable con acabado arenado.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
BQ421444

U

Pilona PL274-800 RAK-M30 de Pilotec o similar. Acabat Inox Sorrejat.

4.562,00000

Pilona PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA RAK FE / CORONA LEDS de Pilotec amb
leds o similar.
CILINDRO: Acero ST37. Acabado Oxirón Gris
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 12,5 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías,
pérdidas de carga y mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la
pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
CHASIS: construido en acero electrosoldado de altísima
robustez que dispone de raíles de deslizamiento para
asegurar el perfecto alineado y concentricidad de la
pilona. Acabado lacado al horno color negro.
TAPA Acero Inoxidable con huellas antideslizantes.
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
Transport inclòs
Altres conceptes
P-86

FQ421445

U

BQ421445

Central de control per pilones automàtiques. Inclou posada en marxa.
U

Central de control per pilones automàtiques. Inclou posada en marxa.
Altres conceptes

P-87

FQ421491

U
Subministrament i col·locació de Pilona alta seguretat PL274-800 RFAK de Pilotec amb leds
o similar. Inox Sorrejat.
PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA R FE A. SEGURIDAD /CORONA LEDS 1
6.695,20000 6.695,20
CILINDRO: Acero Lacado al horno.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO:800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 20-25 mm

€

877,80000

€

1.468,89

€

1.425,00000
43,89000

€
€

7.572,80

€
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CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías, pérdidas de carga y
mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80. TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
BQ421491

U

Pilona alta seguretat PL274-800 RFAK de Pilotec amb leds o similar. Inox Sorrejat.
PILONA AUTOMÁTICA Ø274X800 GAMA R FE A. SEGURIDAD /CORONA LEDS 1
6.695,20000 6.695,20
CILINDRO: Acero Lacado al horno.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø274
ALTURA DEL CILINDRO:800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 20-25 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
PRESOSTADO DE SEGURIDAD integrado.
MINICENTRAL HIDRÁULICA integrada, que evita tuberías, pérdidas de carga y
mantenimiento.
REGIMEN DE TRABAJO: 20 Bar, fuerza de ascensión de la pilona 150 Kg.
REGIMEN DE TEMPERATURA DE TRABAJO de -20 a +80. TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR: 220V-50Hz.
Transport inclòs
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
Altres conceptes

P-88

FQ421BFA

U

Subministrament i col·locació de Pilona Semi Automàtica PL220-800 RIS-RF o similar amb
les següents Característiques. Inox Sorrejat.

6.695,00000

€

877,80000

€

2.253,90

€

CILINDRO: Acero Inoxidable Aisi 304. Acabado Satinado.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø220
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 8 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
DESBLOQUEO MEDIANTE LLAVE
ACTUADOR DE GAS SIMPLE EFECTO
BLOQUEO MEDIANTE LLAVE
TAPA ACERO INOXIDABLE AISI 304.
INSTALACIÓN ENCOFRADO DIRECTO AL SUELO.
CERRADURA ESTÁNDAR INTEGRADA.
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.
BQ421BFA

U

Pilona Semi Automàtica PL220-800 RIS-RF o similar amb les següents Característiques. Inox
Sorrejat.

1.815,00000

€

CILINDRO: Acero Inoxidable Aisi 304. Acabado Satinado.
DIÁMETRO DEL CILINDRO: Ø220
ALTURA DEL CILINDRO: 800 mm.
PARED DEL CILINDRO: 8 mm
CINTA REFLECTANTE NIVEL III (opcional)
DESBLOQUEO MEDIANTE LLAVE
ACTUADOR DE GAS SIMPLE EFECTO
BLOQUEO MEDIANTE LLAVE
TAPA ACERO INOXIDABLE AISI 304.
INSTALACIÓN ENCOFRADO DIRECTO AL SUELO.
CERRADURA ESTÁNDAR INTEGRADA.
Sistema per protecció en paviments de sorra inclòs.

P-89

FR3P2254
BR3P2250

m3
m3

Altres conceptes

438,90000

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

90,33

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

42,02913

€
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u

m
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Altres conceptes

48,30087

€

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable
Altres conceptes

467,17

€

467,17000

€

10,78

€

Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius

B0AAC210

m

Ancoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm

5,73000

€

B0AAMC00

dm3

Ancoratge de ciment i additius

0,19398
4,85602

€
€

43,39

€

Altres conceptes
P-92

G9A10101

m3

Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

B0512401

t

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

5,57820

€

B0111000

m3

Aigua

0,08150

€

B03D1000

m3

Terra seleccionada

10,72950
27,00080

€
€

Arqueta de registre per a instal·lacions, per anar enterrada amb 3 cm de recubriment,
quedant el registre ocult, de 40x40x40 cm de mides útils, amb marc i tapa de fosa de granit
esferoidal normalitzat iso 1083, normalitzada per l'ajuntaments, inclosa excavació i tota l'obra
civil necessària. Tot segons plec de condicions tècniques de l'ajuntament de la ciutat i la
dircció facultativa.

524,96

€

Altres conceptes
P-93

P-94

P-95

P-96

GDK200XX

u

BDK218ZJ

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

492,10000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

10,23826

€

GDKZ3154

u

€

31,09

€

BDKZ3150

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Altres conceptes

13,98804

€

Posta en marcha + Legalitzacio instal·lació eléctrica mitjançant MTD

1.224,65

€

GE00ER07

h

16,96000

€

0,14196

€

BVAG8101

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

600,00000

€

BVAG9101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT
Altres conceptes

600,00000

€

24,65000

€

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

24,88

€

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812
i UNE-EN 1731
Altres conceptes

24,88000
0,00000

€

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

7,72

€

H1414119

u

B1414119

P-97

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

22,62174

H1424340

u

u

€
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B1424340

P-98

H1455710

u

u

B1455710

P-99

H9VVAR00

u

m2

Data: 04/03/19

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
Altres conceptes

Pàg.:
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7,72000

€

0,00000

€

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69

€

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
Altres conceptes

2,69000

Protecció de pas de vehicles i vianants sobre rases obertes en calçada, mitjançant
plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre
manta antirroca com a material amortidor. Tractament antilliscant a superficie.

€

0,00000

€

11,69

€

Col·locada i amb el desmuntatge inclòs.
B9VV1702

P-100

P-101

HB2A2325

m

m

4,42000

€

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons
UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs

41,78

€

Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles, per a seguretat i
salut

1,82000

€

B1ZBC010

u

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a
dues cares, per a seguretat i salut

0,34625

€

B1ZBAA00

m

Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135121, per a seguretat i salut

18,01000

€

B1ZB1A10

u

Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera
de seguretat flexible, segons UNE 135122, per a seguretat i salut
Altres conceptes

17,42000

€

4,18375

€

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

48,36

€

Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut
Altres conceptes

3,39000

HB2C2000

HB2Z5021

HBB11111
BBL11102

P-104

€

u

m
m

u

B1ZBC010

P-103

7,27000

B1ZBP010

BBM2CBA0

P-102

Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

HBC1A081
B1Z0B700

u

u
u

m
kg

€

44,97000

€

Captallums barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs

10,25

€

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a
dues cares, per a seguretat i salut
Altres conceptes

2,77000

€

7,48000

€

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

52,39

€

Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

32,28000
20,11000

€
€

5,93

€

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,07320

€
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4,55000
1,30680

€
€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

54,55

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres
Altres conceptes

54,55000

0,00000

€

Reposició de tots els elements vegetals malmesos durant l'excavació als parterres ajardinats
(arbres, arbustos, matolls, plantes, gespes...), amb exemplars adults del mateix tipus i volum
similar als originals malmesos. S'inclou el seu adovat, regat i primeres cures fins a garantir el
seu arrelament. Si escau, també s'inclou el replantat i manteniment provisional de tots
aquells especimens, que per les seves caracterìstiques específiques, calgui mantenir la
planta original per tornar a ser replantada en la seva ubicació inicial o en una ubicació
alternativa propera.

6.683,20

€

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes

1.081,20000

Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut
Altres conceptes

P-105

HQU1B130

mes

BQU1B130

P-106

K1A20000

mes

u

BR3P2110

P-107

P-108

P-109

P-110

P-111

K1A20001

K1A20002

K1A20003

K1A20010

K1A21010

m3

h

h

h

-

-

Jornada de treball d'operari ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final 35 - 40 % de l'obra
Altres conceptes
Ajuda per a seguritat i salut: Hores d'un operari a mitja jornada per ajudar de balisament,
moure barreres etc..
Altres conceptes
Desmuntat, desconnexió o anul·lació del sistema de reg actual i totes aquelles intal·lacions
que puguin quedar afectades a les zones d'intervenció, previ acord i coordinació amb els
seveis tècnics i personal de manteniment del parc, inclosa la realització de les feines de
desviament i baypass necessaries i acordades en aquelles instal·lacions que ho requereixin,
i la seva reposició al seu estat inicial de funcionament.
Altres conceptes
Totes les partides contemplen els subministraments dels materials indicats i la seva
instal·lació
Sense descomposició
La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que sigui posible, si no es
posible es fara amb mitjans manuals. Amb supervisio de la BSM

€

€

5.602,00000

€

23,85

€

23,85000

€

2.385,00

€

2.385,00000

€

28,01

€

28,01000

€

0,00

€

0,00000

€

0,00

€

0,00000

€

0,00

€

Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria, rasa per asfalt.
Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la part que sigui
enterrada es fara amb mitjans manuals.
El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible, s'estimen unes hores amb
operari de transport de material
Sense descomposició
P-112

K1A22020

-

La maquinaria que s'utilitzara serà maquinaria petita en el cas que sigui posible, si no es
posible es fara amb mitjans manuals.Amb supervisio de la BSM
Carrer Olot; s'intentara fer amb mitjans mecànics, petita maquinaria, rasa per asfalt.
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0,00000

€

55,07
55,07000

€
€

2,85

€

Altres conceptes

0,38000
2,47000

€
€

Altres conceptes

55,86
55,86000

€
€

0,00

€

0,00000

€

Altres conceptes

48,41
48,41000

€
€

Altres conceptes

55,07
55,07000

€
€

5,55

€

5,55000

€

3,88

€

3,88000

€

1,24

€

0,00610
1,23390

€
€

41,35

€

Perimetre Park Güell: Quasi tot el perimetre anira amb tub vist, pero la part que sigui
enterrada es fara amb mitjans manuals.
El transport es fara mitjançant camió en el cas que sigui posible, s'estimen unes hores amb
operari de transport de material
Sense descomposició
P-113

K1A23012

h

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.
Altres conceptes

P-114

K1A2H032

m

B15Z2500

P-115

P-116

P-117

P-118

P-119

K1A2S032

K1A2SD12

K1A2SS12

K1A2X102

K2190001

m

h

Corda guia
Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

Neteja canalització electrica existent

-

Totes les partides contemplen els subministraments dels materials indicats i la seva
instal·lació
Sense descomposició

h

Carrega + Trasnport terres excavades amb maquinaria petita, Dumper.

h

Hores estimades d'un operari per el transport dels diferentes materials.

m

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra tipus vorera parc Güell, de fins a
2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Es consideren inclosos tots els mitjans de càrrega i transport necessàris per a l'execució de
l'unitat d'obra completament acabada, tenint en compte l'entorn de les obres. Al interior del
parc la càrrega es considera manual o mitjançant petita maniobra.
Altres conceptes

P-120

P-121

K219CC11

K4B14000
B0A14200

m2

kg
kg

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Altres conceptes

P-122

P-123

K9E1321G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,74893

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

6,55200

€

B0111000

m3

Aigua

0,00163

€

B0512401

t

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

0,32023
33,72721

€
€

K9G1PG00

m2

Reposició de paviment de llamborda granítica irregular igual a l'existent, col.locat amb morter
de cal. Inclou prèvia preparació de la subbase i part proporcional de vorada de llamborda
granítica. Escampat amb bomba o amb petita maquinària, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic per acabat igual a l'existent al parc. (Passeig interior carrer Olot)

22,21

€
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t

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

0,51650

€

B064100C

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,78880

€

B033V005

t

Grava porfídica, de 3 a 8 mm

1,12100
15,78370

€
€

Pal/màstil de 1500mm per a Caseta existent de Carretera del Carmel i de C/ Sant Josep amb
grapes de subjecció. Inclou tota l'obra civil associada de fixació a l'estructura existent

287,78

€

Pal/màstil de 1500mm per a Caseta existent de Carretera del Carmel i de C/ Sant Josep amb
grapes de subjecció. Inclou tota l'obra civil associada de fixació a l'estructura existent
Altres conceptes

200,00000
87,78000

€

Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a
màxim

7,70

€

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

5,28000

KP1Z1447

U

BP1Z1447

P-125

KY311620

U

m

BD13162B

P-126

19

B0512401

Altres conceptes
P-124

Pàg.:

L169C511

m

u

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
Altres conceptes

€

€

2,42000

€

39,97

€

39,97000

€
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1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

Obra civil_Enderrocs i rases

41.316,33

Capítol

01.02

Obra civil_Reblerts,paviments

43.060,00

Capítol

01.03

Electricitat

284.995,59
413.155,56

Capítol

01.04

Control D'accessos_Telecomunicacions

Capítol

01.05

Seguretat i Salut

Capítol

01.06

Gestió de residus

Obra

01

Pressupost BSM_Projecte de control d’accessos i de l’eix mon

16.602,47
2.118,04
801.247,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
801.247,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost BSM_Projecte de control d’accessos i de l’eix mon

801.247,99
801.247,99

EUR
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NIVELL 2: Capítol
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

Obra civil_Enderrocs i rases

5,16

Capítol

01.02

Obra civil_Reblerts,paviments

Capítol

01.03

Electricitat

35,57
51,56

Capítol

01.04

Control D'accessos_Telecomunicacions

Capítol

01.05

Seguretat i Salut

Capítol

01.06

Gestió de residus

Obra

01

Pressupost BSM_Projecte de control d’accessos i de l’eix mon

5,37

2,07
0,26
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost BSM_Projecte de control d’accessos i de l’eix mon

100,00
100,00

EUR

BSM_Projecte de control d´accessos i de l´eix monumental del Park Güell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

801.247,99

Subtotal

801.247,99

13 % Despeses Generals SOBRE 801.247,99....................................................................

104.162,24

6 % Benefici Industrial SOBRE 801.247,99..........................................................................

48.074,88

21 % IVA SOBRE 953.485,11...............................................................................................

200.231,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

1.153.716,98

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( UN MILIÓ CENT CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS )

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA
24. PRESSUPOTS PER CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ

PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I
DE L’EIX MONUMENTAL DEL PARK
GÜELL .
BARCELONA DESEMBRE 2018

EXPEDIENT

P16001849

PRESSUPOST PCA

AVINGUDA PRINCEP ASTURIES 43 45 BARCELONA 08012
932175051. jss@coac.es

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

PRESSUPOST

Data: 04/03/19

Obra

01

Pressupost Per Coneixement Administració

Capítol

02

Control de qualitat

1 J060SO10

4,000

1.081,16

u

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)
Anàlisi granul.tamisatge most.sòl

31,70

15,000

475,50

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)
Compactació martell vibrant 1proveta sòl tractat

65,09

15,000

976,35

u

Compactació amb martell vibrant d'una proveta de sòl tractat, segons
la norma NLT 310 (P - 3)
Jornada execució proves finals servei instal.elèctrica baixa tensió

600,00

5,000

3.000,00

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P
- 6)
Jornada inspecció execució instal.elèctrica baixa tensió

600,00

2,000

1.200,00

6 JPV70245

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 5)
Certificacio de control de qualitat de cablejat de categoria 6A

600,00

2,000

1.200,00

7 JPV70246

u

Certificacio de control de qualitat de cablejat de categoria 6A (P - 7)
Certificació de control de qualitat de cablejat de fibra òptica

600,00

2,000

1.200,00

3 J03DL90L

4 JGV19101

5 JGV18101

Control qualitat formigó

1

270,29

2 J03D2202

u

Pàg.:

Certificació de control de qualitat de cablejat de fibra òptica
(P - 8)
TOTAL

Capítol

01.02

9.133,01

Obra

01

Pressupost Per Coneixement Administració

Capítol

03

Arqueologia

1 K1A2X020

h

Jornada supervisió arqueòleg director

33,50

400,000

13.400,00

Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe
final. 100% Excavació total projecte (P - 9)
TOTAL

Capítol

01.03

13.400,00

Obra

01

Pressupost Per Coneixement Administració

Capítol

04

Manteniment de 2 anys valorat

1 EP31X483

U

Pla Manteniment d'un any incloent les visites i comprovacions
trimestrals indicades en projecte

18.597,46

2,000

37.194,92

Pla Manteniment d'un any incloent les visites i comprovacions
trimestrals indicades en projecte: ANNEX 10.
La reposicio d'elements espatllats aniran a l'import fixat al detall del
pla de manteniment.
(P - 1)

EUR

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Data: 04/03/19

01.04

Pàg.:

2

37.194,92

EUR

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 04/03/19
01
02

J060SO10

u

J03D2202

u

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2

J03DL90L

u

JGV19101

u

JGV18101

u

JPV70245

u

JPV70246

u

2,000

Certificacio de control de qualitat de cablejat de categoria 6A
AMIDAMENT DIRECTE

7

5,000

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del
Projecte i del REBT
AMIDAMENT DIRECTE

6

15,000

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT
AMIDAMENT DIRECTE

5

15,000

Compactació amb martell vibrant d'una proveta de sòl tractat, segons la norma NLT 310
AMIDAMENT DIRECTE

4

4,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

2,000

Certificació de control de qualitat de cablejat de fibra òptica

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EUR

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/03/19

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A010A000

h

Arqueòleg director

33,50000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17000

€

A01Z3002

H

Oficial 1a muntador

22,72000

€

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/03/19

Pàg.:

2

MATERIALS

BV1D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

31,70000

€

BV1DL90L

u

Compactació amb martell vibrant d'una proveta de sòl tractat, segons la norma NLT 310

65,09000

€

BV21JR08

u

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

270,29000

€

BVAG8101

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

600,00000

€

BVAG9101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió,
segons exigències del Projecte i del REBT

600,00000

€

BVAP9E06

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i
dades, segons exigències del Projecte

600,00000

€

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/03/19

Pàg.:

3

PARTIDES D'OBRA

P-1

EP31X483

U

Pla Manteniment d'un any incloent les visites i
comprovacions trimestrals indicades en projecte:
ANNEX 10.
La reposicio d'elements espatllats aniran a l'import
fixat al detall del pla de manteniment.

Rend.: 0,118

18.597,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

50,000 /R x

21,17000 =

8.970,33898

A01Z3002

H

Oficial 1a muntador

50,000 /R x

22,72000 =

9.627,11864

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18.597,45762

18.597,45762
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

J03D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

18.597,45762

18.597,45762

Rend.: 1,000

31,70

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BV1D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

1,000

31,70000 =

x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

31,70000
31,70000

31,70000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

J03DL90L

u

Compactació amb martell vibrant d'una proveta de sòl
tractat, segons la norma NLT 310

31,70000

31,70000

Rend.: 1,000

65,09

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BV1DL90L

u

Compactació amb martell vibrant d'una proveta de sòl
tractat, segons la norma NLT 310

1,000

65,09000 =

x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

65,09000
65,09000

65,09000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

J060SO10

u

Mesura de la consistència pel mètode del con
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

65,09000

65,09000

Rend.: 1,000

270,29

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BV21JR08

u

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

1,000

x

270,29000 =

Subtotal:

270,29000

270,29000

270,29000

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/03/19

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

270,29000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

JGV18101

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

270,29000

Rend.: 1,000

600,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BVAG8101

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

1,000

x

600,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

600,00000

600,00000

600,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

JGV19101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

600,00000

600,00000

Rend.: 1,000

600,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BVAG9101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

1,000

x

600,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

600,00000

600,00000

600,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

JPV70245

u

Certificacio de control de qualitat de cablejat de
categoria 6A

600,00000

600,00000

Rend.: 1,000

600,00

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BVAP9E06

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de transmissió de veu i dades,
segons exigències del Projecte

1,000

x

600,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

600,00000

600,00000

600,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

JPV70246

u

Certificació de control de qualitat de cablejat de fibra
òptica

600,00000

Rend.: 1,000

Unitats
Materials

600,00000

600,00

Preu

Parcial

€

Import

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/03/19

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

BVAP9E06

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de transmissió de veu i dades,
segons exigències del Projecte

1,000

x

600,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

600,00000

600,00000

600,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

K1A2X020

h

Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats
o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final. 100%
Excavació total projecte

600,00000

Rend.: 1,015

Unitats

600,00000

33,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A010A000

h

Arqueòleg director

1,000 /R x

33,50000 =

Subtotal:

33,00493
33,00493

33,00493

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,49507

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

33,50000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,50000

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

EP31X483

U

Data:

04/03/19

Pla Manteniment d'un any incloent les visites i comprovacions trimestrals indicades en
projecte: ANNEX 10.
La reposicio d'elements espatllats aniran a l'import fixat al detall del pla de manteniment.

Pàg.:

1

18.597,46

€

(DIVUIT MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
P-2

J03D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

31,70

€

P-3

J03DL90L

u

Compactació amb martell vibrant d'una proveta de sòl tractat, segons la norma NLT 310
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

65,09

€

P-4

J060SO10

u

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

270,29

€

P-5

JGV18101

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT
(SIS-CENTS EUROS)

600,00

€

P-6

JGV19101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT
(SIS-CENTS EUROS)

600,00

€

P-7

JPV70245

u

Certificacio de control de qualitat de cablejat de categoria 6A
(SIS-CENTS EUROS)

600,00

€

P-8

JPV70246

u

Certificació de control de qualitat de cablejat de fibra òptica

600,00

€

33,50

€

(SIS-CENTS EUROS)
P-9

K1A2X020

h

Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final. 100% Excavació total projecte
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/03/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.02

Control de qualitat

9.133,01

Capítol

01.03

Arqueologia

13.400,00

Capítol

01.04

Manteniment de 2 anys valorat

37.194,92

Obra

01

Pressupost Per Coneixement Administració

59.727,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
59.727,93
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost Per Coneixement Administració

59.727,93
59.727,93

EUR

BSM_Per Coneixement a l´Administracio, Control d´accesos i de l´eix monumental del park guell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

59.727,93

Subtotal

59.727,93

13 % DG SOBRE 59.727,93.................................................................................................

7.764,63

6 % BI SOBRE 59.727,93.....................................................................................................

3.583,68

21 % IVA SOBRE 71.076,24.................................................................................................

14.926,01

€

86.002,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUITANTA-SIS MIL DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )

1

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA I ANNEXES. MEMORIA DESCRIPTIVA

25. RESUM PRESSUPOST
ADMINISTRACIÓ

OBRA

+

RESUM

PRESSUPOST

PER

CONEIXEMENT

PROJECTE DE CONTROL D’ACCESSOS I DE L’EIX MONUMENTALL DEL PARK GÜELL

FRANCESC JUNCOSA ESPERANZA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT 9115

BSM_Projecte de Co trol D'accesos i de l'eix

o u e tal del park güell

O ra ivil_E derro s i rases
O ra ivil_Re lerts,pavi e ts
Ele tri itat
Co trol d'a essos_Tele o u i a io s
Seguretat i Salut
Gestió de Residus
PEM Pressupost d'exe u ió Material

.
.
.
.
.
.
.

,
,
,
,
,
,
,

€
€
€
€
€
€
€

, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %

PEC ‐ Pressuspost Execució Co tracta
PEM Pressupost d'exe u ió Material
% Despeses Ge erals
% Be efi i I dustrial
PEC TOTAL
% IVA
PEC + IVA

.
.
.
.
.

.

, €
, €
, €
, €
, €
.
, €

PCA ‐ Pressupost per a Co eix e t de l'Ad i istració
PEC TOTAL
Pla de Co trol de Qualitat
Segui e t Ar ueologi dura t el pro es del
Ma te i e t a s valorat
PCA TOTAL
% IVA
PCA + IVA

.

ovi e ts de terres

PEC Total ‐ Pressupost Total d'Exe u ió per Co trata
PCA Total ‐ Pressupost Co eixe e t Ad i istra ió

.

.

,

.
.
.
.
.

.

.

,

€
€
€
€
€
€
€

,
,
,
,
,

,

,

€

€

