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1.- ANTECEDENTS
L’EDAR de Tarragona va ser construïda l’any 1992 per a tractar les aigües residuals de la
ciutat de Tarragona, del polígon industrial Francolí i del polígon de Riu Clar. Aquesta es troba
situada en el marge dret del riu Francolí, just en el punt de trobada amb el mar. La superfície
construïda

és

de

aproximadament

40.000

m2,

protegits amb una tanca en tot el
seu perímetre.
Aquesta planta consta de dues
línies d’aigua, equipades amb un
pretractament, una decantació
primària,

i

un

tractament

secundari. En els decantadors
secundaris

es

produeix

la

clarificació de l´efluent i l’extracció de fangs biològics.
L’EDAR de Tarragona disposa de dos decantadors secundaris fabricats amb formigó i
construïts l’any 1992. Tots dos decantadors es troben en servei des de fa 27 anys pel que en
l'actualitat es poden observar alguns danys en la superfície de les seves parets a causa de la
corrosió i el desgast generat pel seu ús durant tant de temps.

2.- ODJECTE DEL PROJETE
L'objecte principal del present Projecte Constructiu es la total definició tant a nivell tècnic com
econòmic de les actuacions a dur a terme per la rehabilitació dels elements mecànics dels
ponts decantadors secundaris de l’EDAR de Tarragona.

3.- SITUACIÓ ACTUAL
La superfície interior dels decantadors secundaris presenta un intens deteriorament, degut
principalment al desgast per l'ús ininterromput dels mateixos durant els últims 27 anys així
com als efectes del continu atac químic per la presència de sulfhídrics en les aigües tractades.
El resultat d'aquesta situació s'evidencia en la presència d'esquerdes i l'exposició dels àrids
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gruixuts presents en el formigó, així com desperfectes visibles en la zona de rodadura dels
ponts decantadors.
És per això, i a fi de garantir la integritat estructural
dels recintes decatnadors secundaris de l’EDAR de
Tarragona,s'ha disposat a l'elaboració del present
projecte i la posterior contractació dels treballs
previstos per solucionar les patologies existents als
mateixos abans que es converteixi en un problema
de més envergadura tant per la explotació del
sistema com pel que fa al volum d'obra a executar.

4.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
L'objecte del present Projecte és la total definició de les actuacions a dur a terme per la
reparació de l’obra civil dels decantadors secundaris de l’EDAR de Tarragona, a fi de mantenir
la integritat estructural dels esmentats recintes.

5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Es descriuen a continuació les actuacions a executar incloses al PROJECTE CONSTRUCTIU
PER LA REPARACIÓ DE L’OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE L’EDAR
DE TARRAGONA.

5.1.- Neteja i preparació de superfícies.
En primer lloc s'haurà de buidar el decantador i procedir a realitzar una neteja del seu interior
mitjançant raig d'aigua a pressió per eliminar les restes de fang i brutícia. Aquesta neteja s’ha
previst del 100% de la superfície interior del recinte.
Posteriorment es procedirà a eliminar elements solts i formigó en mal estat, exposant l'àrid
mitjançant raig de sorra o hidropressió (> 400 bar). A les zones on s'evidenciï la presència
esquerdes i / o danys en el formigó es procedirà addicionalment a descobrir l'acer mitjançant
altres mitjans mecànics (repicat).
Els extrems de les zones de reparació haurà de biselar-se a 45º.
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Un cop finalitzada la preparació superficial és convenient rentar la superfície amb aigua per
eliminar restes de pols que puguin provocar adhesió deficient de l'esquema de reparació.

5.2.- Preparació superficial de les armadures
S'eliminarà totalment l'òxid de les armadures assolint un grau de neteja Sa 2 ½ segons DIN
EN ISO 12944-4).
El mètode previst per la preparació superficial de les armadures és mitjançant raig d'aigua a
alta pressió,> 400 bar..
S'hauran de repicar mecànicament les zones d'unió formigó-armadura fins a trobar armadura
en bon estat i lliure d'oxidació.
S'haurà descobrir totalment l'armadura per permetre la posterior aplicació del tractament de
protecció anticorrosiva sobre la totalitat de la superficie de l’armadura a protegir.

5.3.- Aplicació de materials de reparació
S’ha estimat la necessitat de reparació estructural d’un 20% de la superfície interior de cada
decantador, sense tenir en compte les lloses interiors del recinte ja que aquestes, en aquests
tipus d’actuació, solen trobar-se, de forma habitual, en bon estat de conservació. Els dos
possibles mètodes de reparació son per mitjans manuals o per via humida.
PER MÈTODES MANUALS
1) Protecció enfront de la corrosió: S'aplicarà el producte Zentrifix KMH o equivalent sobre
les armadures prèviament preparades i immediatament després de la seva preparació, en
dues passades amb consums de 60g/metre per rodons de 8 mm a cada mà.
2) Aplicació de pont d'unió sulforesistent: Previ a l'aplicació del pont d'unió s'haurà
humitejar la superficie mitjançant pulverització fins aconseguir que el formigó quedi saturat
d'aigua (sense pel·lícula contínua) per evitar la dessecació del pont d'unió a aplicar
posteriorment.
El pont d'unió sulforesistent serà tipus Nafufill BC, o equivalent, i s'aplica mitjançant brotxa,
amb consums aproximats de 1,1 kg/m2, depenent de la rugositat de la superficie del suport.
3) Reperfilat amb morter estructural sulforesistent: Sobre el pont d'unió en fresc,
s'aplicarà el producte Nafufill KM 250 HS, o equivalent, amb plana o paleta fins a recuperar el
recobriment necessari de l'armadura.
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On la armadura es hagi quedat simplement exposada, s’asoliran recobriments de 2-3 cm, on
hi hagi més danys s'aplicaran 5 cm en tota la superfície, i puntualment es poden realitzar
reparacions de fins a 10 cm.
4) Curat: Els sistemes indicats han de curar de forma adequada segons es defineix en la fitxa
tècnica corresponent del material. Atès que tant en la part exposada a l’intemperie com en la
part en contacte amb aigua s'aplicaran tractaments posteriors de protecció superficial, es
recomana la hidratació de les superfícies tractades (pulverització, pulverització + geotèxtil,
arpilleres humides) durant les 72 hores següents a l'aplicació, no essent indicat l’us de líquids
de curat que puguin formar pel·lícula i impedir la correcta adherència dels tractaments
posteriors.
APLICACIÓ DE MATERIALS PER PROJECCIÓ PER VIA HUMIDA
1) Protecció enfront de la corrosió: S'aplicarà el material ZENTRIFIX KMH o equivalent, de
la mateixa manera ja indicada a l'apartat d'aplicació manual de materials.
2) Aplicació de pont d'unió sulforesistent: En aplicacions per projecció aquest component
no resulta necessari.
3) Reperfilat amb morter estructural sulforesistent: En el cas d’aplicació per via humida
s'aplica el mateix morter NAFUFILL KM 250 HS, o equivalent, mitjançant la projecció per via
humida.
De la mateixa forma que en la aplicació per mètodes manuals, on la armadura es hagi quedat
simplement exposada, s’asoliran recobriments de 2-3 cm, on hi hagi més danys s'aplicaran 5
cm en tota la superfície, i puntualment es poden realitzar reparacions de fins a 10 cm
Per a la projecció per via es recomanen equips
de projecció de flux discontinu (El morter s'ha
de barrejar amb l'aigua de pastat prèviament,
abans d'alimentar la bomba de projecció).
4)

Curat:

'aplicaran

les

mateixes

consideracions de curat descrites en l'aplicació
manual del producte.
A la següent imatge es pot observar un
esquema de la reparació estructural prevista.
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5.4.- Protecció superficial de les zones en contacte amb aigua
residual
Preparació superficial del formigó
Abans de l'aplicació s'ha de fer una bona preparació superficial del formigó, mitjançant aigua a
alta pressió (> 300 bar) per eliminar les capes de formigó en mal estat, deteriorat i per
exposar l'àrid, ja que per al correcte ancoratge del sistema de protecció superficial cal una
rugositat suficient del suport.
La preparació superficial es realitzarà després de la reparació estructural i permetent sempre,
el temps de curat necessari de la mateixa.
Aplicació del producte de protecció mitjançant projecció per via humida.
S'haurà prehumectar la superfície sobre la qual s'aplicarà el producte, repetint l'acció les
vegades necessàries fins a aconseguir una superfície d'aspecte mate sense film continu
d'aigua.
Tot seguit es farà la projecció per via humida del producte de protecció MC-RIM PORTECT, o
equivalent.
Aplicació agent de curat
Un cop aplicat el revestiment de protecció amb el producte MC-RIM PROTECT, o equivalent,
s'haurà d'aplicar l'agent de curat tipus MC-RIM PROTECT C o similar i respectar els temps
de curat establerts pel fabricant.

5.5.- Protecció superficial en parets exteriors no submergides
Per a la protecció de les parets exteriors no submergides s'aplicaran dues mans de la pintura
anticarbonatació MC-Color Flex Pure, o equivalent, amb aplicació manual mitjançant corró.
Prèviament caldrà aplicar als paraments una apa d’imprimació tipus MC-COLOR Primer, o
equivalent, també de forma manual amb corró.
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5.6.- Reparació de la rodadura dels ponts
Els treballs a executar inclouen també la reparació de la banda de rodadura dels ponts
decantadors d’ambdós recintes de decantació secundaria. Les activitats contemplades per
aquest fi son:


Repicat de la coronació de cadascun dels recintes, retirant la rodadura existent la qual
es troba molt malmesa, fins un gruix de 1,50 cm, en tota la superfície de coronació
dels murs, retirant restes de formigó mal adherits i arribant a una superfície de formigó
sana.



Eliminació de pols de la superfície mitjançant aspiració



Humectació del suport



Aplicació de morter monocomponent en base cimentosa modificat amb polímers i
reforçat amb fibres tipus MC-RIM PROTECT-MR o equivalent, d’alta resistència a la
abrasió. En capa de 15 mm, deixant la superfície totalment nivellada.



Aplicació de tractament d’enduriment superficial amb resina epoxi transparent tipus
MC-DUR 1177 WV-A

6.- SEGURETAT I SALUT. CUMPLIMENT NORMATIU
L' Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s
Contractista/s.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
En l'annex 4 es detalla acuradament l'Estudi de Seguretat i Salut realitzat.
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7.- GESTIÓ DE RESIDUS
En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició, i en compliment del 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 de residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la
normativa catalana vigent, es realitza un Estudi de Gestió de Residus.
L’Estudi de Gestió de Residus generats durant l’execució de les obres que es proposen en
aquest projecte es detalla en l’Annex núm. 5 “Estudi de Gestió de Residus”.
Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que
correspon al que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus
de construcció i demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la propietat.

8.- TERMINI D’EXECUCIO I PLA D’OBRA
La present actuació s’inclou dins d’una unitat pressupostaria corresponent a l’any 2.019, per lo
que la totalitat dels treballs hauran d’executar-se dins l’esmentada anualitat. D’aquesta forma
els treballs inclosos dins el PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L’OBRA CIVIL DECANTADORS SECUNDARIS DE L’EDAR DE TARRAGONA hauran de
finalitzar abans del 31 de desembre de el 2019.
Val a comentar que, en el moment de redacció del present Projecte Constructiu, també s’està
redactant el PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE

REHABILITACIÓ DELS

ELEMENTS MECÀNICS DELS PONTS DECANTADORS SECUNDARIS DE L'EDAR DE
TARRAGONA. A l’esmentat Projecte l’objecte dels treballs es la reposició dels elements
mecànics dels ponts decantadors secundaris.
Es preveu la execució d’ambdues obres de forma simultània per lo que s’haurà d’establir una
coordinació empresarial entre les dues empreses adjudicatàries dels treballs tant a nivell de
coordinació de seguretat i salut com de planificació de treballs, no podent-se, en cap cas,
excusar possibles endarreriments en la execució dels treballs per causa de la coexistència de
les dues obres.
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9.- REVISIÓ DE PREUS
Els preus del present Projecte no podran ser objecte de revisió atesa la nova regulació de
l’article 89 del TRLCSP donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola.

10.- CONDICIONS REGLAMENTARIES
La redacció del present Projecte Constructiu ha tingut en compte, a més de les que figuren al
Plec de prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es
relacionen a continuació:
ۛ Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
ۛ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició.
ۛ 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.
ۛ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
ۛ Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció i les posteriors modificacions.
Es deroga l’art. 18 i es modifica el 19.1, pel Real Decret 337/2010, de 19 de març (Ref.
BOE-A-2010-4765).
Es modifiquen els arts. 13.4 i 18.2, pel Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost (Ref.
BOE-A-2007-15766).
S’afegeix una disposició addicional única, pel Real Decret 604/2006, de 19 de maig
(Ref. BOE-A-2006-9379).
Es modifica l’annex IV, pel Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre (Ref. BOE-A2004-19311).
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ۛ Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa
tensió.
ۛ Normes UNE d’obligat compliment
Si alguna de les normes abans relacionades regula de diferent manera algun concepte,
s’entendrà que és d’aplicació la més restrictiva.
Si el prescrit en el present Document en alguna matèria està en contradicció amb el que
dicten les esmenades normes, la qüestió serà resolta per la Direcció d’obra.
Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la
Direcció d’obra.

11.- CLASIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
A l’Informe justificatiu de la necessitat de Contractació, inclòs a la documentació de licitació,
s’inclou una recomanació de la classificació de contractista per l’execució de les obres
incloses al present Projecte. No obstant això, el present Projecte no requereix d’una
classificació de contractista mínima per la seva execució.
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13.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
EXECUCIÓ DE LES OBRES
Pressupost d’Execució Material:

154.050,64 €

Despeses Generals (13,00 %):

20.026,58 €

Benefici Industrial (6,00 %):

9.243,04 €

Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA):

183.320,26 €

I.V.A. (21,00%) SOBRE 29.228,14 €

38.497,26 €

Pressupost d’Execució per Contracte:

221.817,52 € (I.V.A. inclòs)

Pressupost Expropiacions i Serveis Afectats:

0,00 €

Pressupost per a coneixement de l’Administració:

221.817,52 € (I.V.A. inclòs)

14.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Decret 2/2011, del
12 d’octubre i de l’article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, es fa constar que l’obra
definida en el present projecte és completa, susceptible de ser lliurada al servei públic un cop
acabada.
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15.- CONCLUSIONS
Amb tot l’exposa’t, es dóna per finalitzada la present memòria que, juntament amb la resta de
documents integren el present PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE
REPARACIÓ DE L’OBRA CIVIL DECANTADORS SECUNDARIS DE L’EDAR DE
TARRAGONA es sotmeten a la consideració de l’autoritat competent per a la seva aprovació.

En Tarragona, agost de 2.019

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
INVALL,S.A
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1.- ANTECEDENTS
L’EDAR de Tarragona va ser construïda l’any 1992 per a tractar les aigües residuals de la
ciutat de Tarragona, del polígon industrial Francolí i del polígon de Riu Clar. Aquesta es troba
situada en el marge dret del riu Francolí, just en el punt de trobada amb el mar. La superfície
construïda és de aproximadament 40.000 m2, protegits amb una tanca en tot el seu
perímetre.
Consta de dues línies d’aigua, equipades amb un pretractament, una decantació primària, un
tractament secundari, i d’una línia de fangs equipada amb dos espessidors, un per fangs
primaris i l’altre per fangs secundaris i un digestor..
Zona d’actuació

Zona d’actuació

La planta té dos decantadors secundaris fabricats amb formigó i construïts l’any 1992.
Tots dos decantadors es troben en servei des de fa 27 anys pel que en l'actualitat es poden
observar alguns danys en la superfície de les seves parets a causa de la corrosió i el desgast
generat pel seu ús durant tant de temps.
La superfície interior dels decantadors secundaris presenta un intens deteriorament, degut
principalment al desgast per l'ús ininterromput dels mateixos, així com als efectes del continu
atac químic per la presència de sulfhídrics en les aigües tractades. El resultat d'aquesta
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situació s'evidencia en la presència d'esquerdes i l'exposició dels àrids gruixuts presents en el
formigó, així com desperfectes visibles en la zona de rodadura dels ponts decantadors.
Per aquest motiu, l’Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, (EMATSA), treu a
licitació amb data del 25/06/2.019 els SERVEIS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, DE REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT, I DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES ACTUACIONS DE
MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA, on s’inclouen les obres per la reparació de l'obra civil dels decantadors
secundaris de l’EDAR de Tarragona.
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ANNEX NÚMERO 2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS
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ZENTRIFIX KMH
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Zentrifix KMH
Protección anticorrosiva mineral y puente de unión
Características del producto
•
•
•
•
•

Monocomponente, solo mezclar con agua
Fácil aplicación, consistencia para aplicar a brocha
Tiempo corto entre capas
Protección anticorrosiva según DIN 50017, DIN 50018 y DIN 50021
Certificado según ZTV-ING, parte 3 para los campos de aplicación PCC I y PCC II así como
certificado por DAfStb para las clases de solicitación M2/M3

Campos de aplicación
•
•
•
•

Protección anticorrosiva activa para elementos de acero en construcciones de hormigón armado
Puente de unión para sistemas de reparación de hormigón en obra nueva y reparación
Adecuado para uso interior y exterior
Certificado según DIN EN 1504 parte 7 para el principio 11, procedimiento 11.1

Procedimiento de aplicación
Preparación superficial
Armadura
La armadura se preparará según DIN EN ISO
12944-4 al grado SA 2 ½. La armadura quedará
libre de óxido y otros medios que favorecen la
separación entre capas o la corrosión. Para la
preparación superficial se utilizará proyección de
granulado abrasivo (no cuarzo).
Soporte de hormigón
Consultar la hoja técnica “Consideraciones
generales de aplicación de morteros gruesos de
reparación de hormigón”.
Mezcla
Zentrifix KMH se mezcla con agua bajo agitación
constante, hasta conseguir una mezcla perfecta,
con aspecto homogéneo y libre de grumos. El
tiempo de mezcla será de 5 minutos. Se
recomiendan agitadores de bajas revoluciones
para su mezclado.
Relación de mezcla
Para un saco de 5 kg se necesitan 0.9 hasta 0.95
litros de agua y para un saco de 20 kg se
necesitan 3,6 litros hasta 3,8 litros de agua. Dado
que Zentrifix KMH es un producto de base
cementosa es posible que haya pequeñas
variaciones en la cantidad de agua a emplear.

Aplicación
Como protección anticorrosiva
Zentrifix KMH se aplicará sobre la armadura
preparada con brocha adecuada en dos capas.
Se deberán tratar de forma especial los
alambres de atado y las uniones del armado con
el hormigón para alcanzar el espesor requerido.
Como puente de unión
Antes de la aplicación de Zentrifix KMH se
deberá prehumedecer el soporte. Sobre
soportes con elevada capacidad de succión se
deberá repetir este proceso varias veces hasta
conseguir una superficie húmeda sin charcos de
agua en superficie. Sobre el soporte se aplicará
Zentrifix KMH con brocha sobre toda la
superficie. Se debe evitar la formación de
acumulaciones en superficie horizontal. Solo se
aplicará el puente de unión que pueda ser
revestido inmediatamente fresco sobre fresco
con mortero.
Par la aplicación sobre superficie horizontal se
puede aplicar Zentrifix KMH con equipo de
proyección y bomba de tornillo sinfín (capacidad
de < 1 litro por minuto). Tras la proyección, el
puente de unión se trabajará con brocha o
cepillo por la superficie.
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Datos técnicos Zentrifix KMH
Parámetro

Unidad

Valor**

Densidad mortero fresco

kg/dm3

2,10

Consumo (mortero seco)

kg/dm3

1,70

Tiempo de trabajabilidad

minutos

75
60
45

a 5 ºC
a 20 ºC
a 30 ºC

aprox. 3

Entre primera y segunda mano
de protección anticorrosiva
Entre segunda mano de
proteción anticorrosiva y puente
de unión

Intervalos de aplicación

horas

aprox. 3

g/m

120

g/m2

1.000-1.1000

Condiciones de aplicación

ºC

≥ 5 - ≤ 35

Relación de mezcla

p.peso

100 : 18 – 19

Consumo*

Nota / Observación

Como protección anticorrosiva
(redondo del 8 mm)
Como puente de unión
Temperatura del aire, material y
soporte
Zentrifix KMH : agua

Características del producto Zentrifix KMH
Color

Gris cemento

Forma de suministro

Sacos de 5 kg y 20 kg

Almacenamiento

Eliminación de envases

En envases originales sellados (20ºC), protegidos de hielo y en lugar
seco, al menos 12 meses
Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas en
el documento "La disposición de MC para el transporte y la venta de
envases completamente vacíos”. Se lo enviaremos con mucho gusto si
nos lo solicita.

* Los consumos dependen de la rugosidad del soporte y de la temperatura del mismo, así como a las
condiciones de almacenamiento y aplicación. Con el objeto de determinar dichos valores en obra
recomendamos llevar a cabo superficies de prueba.
** Todos los datos técnicos han sido deterinados a 23ºC y 50% de humedad relativa

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la
exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 10/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.
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Nafufill BC
Puente de unión de base mineral
para la reparación de hormigón
Características del producto
•
•
•
•
•
•
•

De base cementosa, solo se mezcla con agua
Fácil aplicación
Proyectable sobre superficie horizontal
Ligante sulforesistente
Rápido recubrimiento
Certificado para reparaciones en depósitos de agua potable
Certificado según DVGW, hojas de trabajo W 347 y W 270

Campos de aplicación
• Puente de unión para reparaciones de hormigón y revestimientos de base mineral en el ámbito
del agua potable, agua residual, ingeniería civil y edificación
• Certificado según EN 1504 parte 3 para el principio 3, procedimiento 3.1

Procedimiento de aplicación
Preparación superficial
La superficie estará limpia y libre de partes
sueltas, polvo, aceite y otros contaminantes. La
superficie debe ofrecer una resistencia a tracción
suficiente, según las normas técnicas vigentes.
Una rugosidad adecuada para su aplicación se
alcanza cuando los áridos superficiales quedan
expuestos.
Mezcla
Nafufill BC se añade al agua de amasado bajo
agitación constante, hasta conseguir una mezcla
perfecta, con aspecto homogéneo y libre de
grumos. Para ello se utilizarán mezcladoras
eléctricas de doble hélice de bajas revoluciones.
La mezcla se realiza durante 3 minutos.
Relación de mezcla
Véase la tabla “Datos técnicos”. Para un saco de
20 kg de Nafufill BC se necesitan 3,2 hasta 3,4
litros de agua. Dado que Nafufill BC es un
producto de base cementosa es posible que haya
pequeñas variaciones en la cantidad de agua a
emplear.

Aplicación
Antes de la aplicación de Nafufill BC, la
superficie debe ser pre-humedecida. Las
superficies muy absorbentes se deben
humedecer de forma repetida hasta alcanzar un
tono mate sin película de agua en la superficie.
El puente de unión se aplica sobre la superficie
húmeda usando cepillo o brocha.
En superficies horizontales se debe evitar la
formación de charcos. Solo se aplicará Nafufill
BC en extensiones que puedan ser recubiertas
con el mortero posterior fresco sobre fresco, sin
permitir que se seque el puente de unión.
Si se superan los tiempos de aplicación de
Nafufill BC, las áreas de aplicación serán de
nuevo tratadas con Nafufill BC.
En caso de aplicación en superficie horizontal,
Nafufill BC puede ser extendido usando bombas
de tornillo (capacidad < 1 l/m). Tras la extensión
del puente de unión con bomba, es necesario
extender correctamente el puente de unión con
brocha o cepillo sobre toda la superficie.
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Datos técnicos Nafufill BC
Parámetro

Unidad

Valor**

Nota / Observación

Densidad de mortero fresco

kg/dm3

2,18

Consumo *(mortero seco)

g/m2

1.000

Tiempo de aplicación

minutos

75
60
45

a 5ºC
a 20ºC
a 30ºC

Condiciones de aplicación

ºC

≥ 5 - ≤ 30

Temp. aire, material y soporte

Relación de mezcla

p.peso

100 : 16 – 17

Nafufill BC : agua

Características del producto Nafufill BC
Forma de suministro

Sacos de 20 kg

Almacenamiento

En envases originales sellados (20ºC), protegidos de hielo y en lugar
seco, al menos 12 meses

Eliminación de envases

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas en
el documento "La disposición de MC para el transporte y la venta de
envases completamente vacíos”. Se lo enviaremos con mucho gusto si
nos lo solicita.

* Los datos de consumo son relativos y dependen de la temperatura y rugosidad de la superficie, de
la temperatura de almacenamiento y de la temperatura de la aplicación. Recomendamos efectuar
pruebas “in situ” al objeto de determinar los rendimiento reales en una obra determinada.
* *Todos los datos técnicos han sido determinados a 23ºC y 50% de humedad relativa

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la
exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 10/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.
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Nafufill KM 250 HS
Mortero PCC reforzado con fibras de elevada resistencia a sulfatos
para reparación estructural y no estructural
Características del producto
•
•
•
•
•
•
•

Monocomponente modificado con polímeros
Aplicación manual o mediante proyección por vía húmeda
Ligante libre de Aluminato tricálcico
Bajo contenido en álcalis
Elevada resistencia a carbonatación y a las sales de deshielo
Impermeable a cloruros
Certificado según EN 1504 parte 3 como mortero R4

Campos de aplicación
• Reparación de hormigón en zonas interiores y exteriores en obra nueva o reparación de
elementos de hormigón
• Reparación de hormigón en estructuras en contacto con aguas freáticas y terreno
• Adecuado para las clases de exposición según EN 206 XC 1-4, XF 1-3, XD 1-3, XS 1-3 y XA 1-3
• Certificado según DIN EN 1504 parte 3 para principios 3,4,7procedimientos 3.1, 3.3, 4.4 y 7.2

Procedimiento de aplicación
Preparación superficial
Consultar la hoja técnica “Consideraciones
generales sobre morteros gruesos de reparación
de hormigón”.
Puente de unión
Únicamente para la aplicación manual se utiliza
Nafufill BC. Para su aplicación véase
“Consideraciones generales sobre morteros
gruesos de reparación de hormigón”.
Mezcla
Nafufill KM 250 HS se mezcla con agua bajo
agitación constante, hasta conseguir una mezcla
perfecta, con aspecto homogéneo y libre de
grumos. Para la mezcla se utilizarán mezcladores
de doble hélice. El tiempo de mezcla será de 5
minutos. Las mezclas manuales o parciales de
mortero no están permitidas.
Relación de mezcla
Véase la tabla “Datos técnicos”. Para un saco de
25 kg de Nafufill KM 250 HS se necesitan 3,75
hasta 4,0 litros de agua. Dado que Nafufill KM 250
HS es un producto de base cementosa es posible
que haya pequeñas variaciones en la cantidad de
agua a emplear.

Aplicación
Nafufill KM 250 HS se puede aplicar de forma
manual o mediante proyección por vía húmeda.
La aplicación puede ser en una o más capas.
Para la aplicación por proyección se utilizan
bombas de tornillo sin fin con caudal variabe. Por
favor solicite nuestra orientación al respecto.
Acabado
Nafufill KM 250 HS puede ser alisado tras la
aplicación usando fratás de plástico o de madera
o también con esponja gruesa. La zona de
transición entre la reparación y el hormigón se
tratará de forma que otros productos puedan ser
aplicados posteriormente sin problemas.
Curado
Nafufill KM 250 HS debe ser protegido de la
radiación solar directa, del viento y de la pérdida
de hidratación superficial una vez aplicado.
Tiempo de curado convencional de 3 días.
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Datos técnicos Nafufill KM 250 HS
Parámetro

Unidad

Valor*

Tamaño máximo de árido

mm

2

Densidad de mortero fresco

kg/dm3

2,00

Densidad de mortero seco

kg/dm3

1,90

Resistencia a flexotracción /
compresión

N/mm2

Módulo E dinámico

N/mm2

Retracción

Nota / Observación

6,0 / 38,0
7,3 / 56,8
aprox.
25.000

Después de 7 días
Después de 28 días

mm/m

0,80

Después de 28 días

Coeficiente de migración de
cloruros

m2/s

0,73 x 10-12

Consumo (mortero seco)

kg/m2/mm

1,75

Tiempo de aplicación

minutos

Espesor de capa

mm

Condiciones de aplicación
Relación de mezcla

Después de 28 días

60
45
30
6
30
60
100

a 5ºC
a 20ºC
a 30ºC
Espesor mínimo por capa
Espesor máximo por capa
Espesor máximo total
Aplicación parcial

ºC

≥ 5 - ≤ 30

Temp. aire, material y soporte

p.peso

100 : 15 – 16

Nafufill KM 250 HS : agua

Características del producto Nafufill KM 250 HS
Color

Gris cemento

Forma de suministro

Sacos de 25 kg

Almacenamiento

En envases originales sellados (20ºC), protegidos de hielo y en lugar
seco, al menos 12 meses

Eliminación de envases

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas en
el documento "La disposición de MC para el transporte y la venta de
envases completamente vacíos”. Se lo enviaremos con mucho gusto si
nos lo solicita.

* Todos los datos técnicos han sido determinados a 23ºC y 50% de humedad relativa

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la
exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 04/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.
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MC-RIM PROTECT
Revestimiento superficial de elevada resistencia a los sulfatos,
reforzado con fibras para aplicación en el ámbito del agua residual
Características del producto
•
•
•
•
•
•
•

Monocomponente modificado con polímeros
Aplicación manual, proyección por vía húmeda y seca
Resistente a valores de pH desde 3,35 hasta 14
Elevada resistencia a los cloruros
Abierto a la difusión del vapor de agua
Impermeable al agua y resistente al contacto permanente con agua
Certificado según EN 1504 parte 3 como mortero R4

Campos de aplicación
• Protección superficial de estructuras de hormigón, hormigón armado y hormigón pretensado en
instalaciones de tratamiento de aguas residuales
• Utilizable en tanques de tormentas, decantadores primarios, decantadores secundarios, tanques
de sedimentación, desarenadores, reactores biológicos, espesadores de fangos y digestores
• Adecuado para las clases de exposición XD 1-3, XS 1-3, XF 1+3, XA 1-3 y XWW 1-3
• Certificado según DIN EN 1504 parte 3 para el Principio 3, Procedimiento 3.1 y 3.3

Procedimiento de aplicación
Preparación superficial
Consultar la hoja técnica “Consideraciones de
aplicación de los productos MC-RIM
PROTECT”

Para la aplicación por proyección por vía seca se
recomienda la tecnología GUNMIX de la firma
Velco. Solicite nuestro asesoramiento para la
selección de equipos.

Mezcla
MC-RIM PROTECT se mezcla con agua
potable bajo agitación constante, hasta
conseguir una mezcla perfecta, con aspecto
homogéneo y libre de grumos, usando
mezcladoras eléctricas de doble hélice de
bajas revoluciones. El amasado a mano o de
cantidades parciales no está permitido. El
mortero deberá ser mezclado durante 5
minutos.

En función del esquema y uso recomendado
MC-RIM PROTECT se aplicará en dos o tres
manos. Se deberán respetar las indicaciones de
la hoja técnica “Consideraciones de aplicación
de los productos MC-RIM PROTECT”.

Relación de mezcla
Consultar la tabla “Datos técnicos”. Para un
saco de 25 kg de MC-RIM PROTECT se
necesitan entre 3,75-4 litros de agua. Dado que
MC-RIM PROTECT es un producto de base
cementosa, se pueden presentar pequeñas
variaciones en la cantidad de agua a emplear.
Aplicación
MC-RIM PROTECT se puede aplicar de forma
manual o mediante proyección. Para la
aplicación manual se utilizarán llanas y paletas.
Para la proyección por vía húmeda se
recomiendan bombas de tornillo sinfín de
caudal variable.

Acabado superficial
En función de uso MC-RIM PROTECT se podrá
dejar rugoso, alisado o llaneado. Se deberán
respetar las indicaciones de la hoja técnica
“Consideraciones de aplicación de los productos
MC-RIM PROTECT”.
Curado
MC-RIM PROTECT debe curado durante 5 días
mediante el uso de arpilleras húmedas y
plásticos. Las arpilleras deben mantener la
humedad. Como alternativa se puede utilizar el
líquido de curado MC-RIM PROTECT C.
Consideraciones especiales
Se debe evitar la aplicación de MC-RIM
PROTECT bajo la acción directa del sol.
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Datos técnicos MC-RIM PROTECT
Parámetro

Unidad

Valor*

Nota / Observación

Tamaño máximo de árido

mm

1,2

Densidad de mortero fresco

kg/dm3

1,99

Resistencia a flexotracción /
compresión

N/mm2

6,6 / 44,0
7,8 / 58,6

Después de 7 días
Después de 28 días

Módulo E dinámico

N/mm2

24.000

Después de 28 días

Resistencia a sulfatos

mm/m

0,077

91 días (Procedimiento SVA)

Coeficiente de migración de
cloruros

m2/s

0,36 x 10-12

Resistencia a difusión CO2

m

36

Espesor equivalente de aire

Contenido poros total

Vol. %

Puesta en carga de agua

días

5,2
4,8
2
1

Tras 28 días
Tras 90 días
a 10ºC
a 20ºC

Penetración de agua

mm

< 1 mm

con 5 bar de presión

Consumo

kg/m2/mm

1,72

MC-RIM PROTECT

Tiempo de aplicación

minutos

Espesor de capa (por encima
del árido) **

mm

45
30
20
5
15

a 5ºC
a 20ºC
a 30ºC
Espesor de capa mínimo
Espesor de capa máximo

Condiciones de aplicación

ºC

≥ 5 - ≤ 30

Temp. aire, material y soporte

Relación de mezcla

P. peso

100 : 15 – 16

MC-RIM PROTECT : agua

Características del producto MC-RIM PROTECT
Color

Gris cemento

Forma de suministro

Sacos de 25 kg

Almacenamiento

En envases originales sellados (20ºC), protegidos de hielo y en lugar
seco, al menos 12 meses

Eliminación de envases

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas en
el documento "La disposición de MC para el transporte y la venta de
envases completamente vacíos”. Se lo enviaremos con mucho gusto si
nos lo solicita.

* Todos los datos técnicos han sido determinados a 23ºC y 50% de humedad relativa
** Como espesor de capa recomendado se deben aplicar 8 – 10 mm

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la
exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 05/19: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.
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MC COLOR PRIMER
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MC-Color Primer
Imprimación lista para el uso
Características del producto
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispersión de base copolímero
Base agua, secado transparente
Forma película
Consolida y refuerza el soporte
Abierto a la difusión del vapor de agua, hidrófobo
Estable a los rayos UV, resistente a las inclemencias meteorológicas y resistente a los alcali
Aplicación a rodillo y mediante proyección air-less
Certificado según DIN EN 1504 parte 2

Campos de aplicación
•
•
•
•
•

Imprimación sobre soportes minerales
Utilizable sobre soportes alcalinos y neutros
Utilizable sobre revestimientos antiguos
Exposición según REACh: inhalación periódica, aplicación, contacto periódico con agua
Certificado según DIN EN 1504 parte 2 para el Principio 1, Procedimiento 1.2

Procedimiento de aplicación
Preparación superficial
Previo a la imprimación se deberá comprobar la
resistencia a tracción del soporte a tratar.
Los soportes deberán estar sanos, limpios de
polvo, grasa, partículas sueltas y cualquier otro
contaminante que pueda tener un efecto
separador.
Las resistencias a tracción del soporte deberán
cumplir las normas técnicas vigentes.
Aplicación
MC-Color Primer se suministra listo para el uso
y se deberá homogeneizar previamente antes de
su aplicación.
La aplicación se puede llevar a cabo con rodillo
o mediante proyección air-less.
La aplicación no se puede llevar a cabo con
lluvia, elevada humedad ambiental, hielo o
riesgo de heladas.
Las capas frescas deberán protegerse del hielo,
la lluvia y de la condensación.

Intervalos de aplicación
Consultar la tabla de datos técnicos de MC-Color
Primer.
Resistencia a la lluvia
Consultar la tabla datos técnicos de MC-Color
Primer.
Información General
Los datos referidos a consumos y dotaciones
dependerán de las condiciones del soporte, de tal
forma que estos pueden variar sensiblemente
tanto al alza como a la baja.
Los valores recomendados vienen descritos en la
tabla Datos técnicos.
MC-Color Primer no se puede aplicar cuando
exista riesgo de lluvia o con temperaturas por
debajo de 5ºC.
MC-Color Primer es una imprimación y solo se
aplica en combinación con sistemas de
protección superficial como Emcephob LE, MCColor Flair pure, MC-Color Flair pro, MC-Color
Flex pure, MC-Color Flex pro y MC-Color Flex
vision.
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Datos técnicos MC-Color Primer
Parámetro

U Unidad

Valor*

Densidad

kg/dm3

1,00

Viscosidad

mPa·s

400 – 600

Seco al tacto

horas

1

Tiempos de espera

horas

Consumo **

ml/m2

aprox. 1
aprox. 4
100 – 150
500 - 600

Contenido en cuerpos sólidos

%

aprox. 15

Resistente a la lluvia

horas

4-6

Condiciones de aplicación

ºC
%
K

≥ 5- ≤ 30
≤ 85
3

Nota / Observación

Haake E30 1/22,6 s

Soportes absorbentes
Soportes no absorbente
Para hormigón normal, morteros
finos, revestimientos antiguos
Hormigón aligerado, piedra caliza

Temp. Aire,soporte y material
Humedad relativa
Sobre el punto de rocío

Características del producto MC-Color Primer
Forma de suministro

Envases de 10 l

En envases originales sellados (20ºC), protegidos de hielo y en lugar
seco, al menos 12 meses. Proteger de las heladas!
Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas en
el documento "La disposición de MC para el transporte y la venta de
Eliminación de envases
envases completamente vacíos”. Se lo enviaremos con mucho gusto si
nos lo solicita.
Almacenamiento

Directiva EU 2004/42
(Normativa Decopaint)

Directiva 2004/42/EG: AII/j (30 g/l) ≤ 30 g/l VOC

* Si no hay otras indicaciones, todos los datos facilitados han sido determinados a 23ºC y 50% de
humedad relativa.
** Los consumos dependen de la rugosidad, absorción y tipo de soporte. Recomendamos realizar
pruebas in situ para confirmar los consumos del proyecto concreto.

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la
exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 06/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.
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MC COLOR FLEX PURE
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MC-Color Flex pure
Revestimiento pigmentado flexible
Características del producto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispersión de acrilato puro, listo para el uso
Forma película, secado mate
Abierto a la difusión del vapor de agua, retardador de la carbonatación
Estable a los rayos UV, resistente a las inclemencias meteorológicas
Resistente a la temperatura, hielo y sales de deshielo
Bajo ensuciamiento
No inflamable, Clase de material A2-s1, d0 según EN 13501-1 (Sistema certificado)
Buena flexibilidad a temperaturas bajas
Clase de puenteo de fisuras B 2
Aplicación a rodillo y con air-less
Certificado y aprobado como sistema de protección superficial OS 5a

Campos de aplicación
•
•
•
•
•
•

Revestimiento flexible para protección de hormigón sometido a la acción del medio ambiente
Sistema de protección superficial para superficies no transitables en exteriores
Utilizable en las zonas de espray y rociado de sales de deshielo
Sistema de protección permanente en zona de deterioro superficial del color
Exposición según REACh: inhalación periódica, aplicación, contacto periódico con agua
Certificado según DIN EN 1504 parte 2 para los Principios 1,2 y 8. Procedimientos 1.3, 2.2 y 8.2

Procedimiento de aplicación
Preparación superficial
Consultar la hoja técnica “Consideraciones
generales de sistemas de protección superficial”.
Aplicación
MC-Color Flex pure se debe homogeneizar
antes de la aplicación. Si la aplicación se hace
con rodillo de pelo corto, se aplicará MC-Color
Flex pure en dos manos cruzadas.
Para la aplicación por proyección solicite nuestro
asesoramiento y consulte las instrucciones
descritas en la guía de equipos. La aplicación no
se llevará a cabo con lluvia, elevada humedad
ambiental, helada o riesgo de helada. En fresco
se debe proteger de la lluvia, del hiel y del rocío.
Sistema estándar
MC-Color Flex pure se aplicará siempre en dos
manos sobre todos los morteros finos.
MC-Color Flex pure se puede aplicar en
combinación con Nafufill DSP, Nafufill SF,
Nafufill KM 103, Nafufill KM 110, Nafufill KM 220,
Nafufill KM 110 HS y Zentrifix F92.

Sistemas especiales
Sobre cualquier otro soporte es necesaria la
aplicación de la imprimación MC-Color Primer.
Posteriormente se aplica MC-Color Flex pure en
dos manos.
Consideraciones especiales
Los consumos dependen del estado de la
superficie. Se recomienda observar la rugosidad
del soporte antes del inicio de los trabajos.
Sobre el efecto del color en cada proyecto
concreto influyen algunos factores como la
incidencia de la luz, el ángulo visual, la distancia,
el ambiente y el estado del soporte. De tal forma
que de forma habitual la tonalidad depende en
muchas ocasiones de la apreciación subjetiva.
Por esta razón recomendamos llevar a cabo una
superficie de prueba con el sistema definido. En
áreas contiguas sólo se deberá aplicar material
del mismo lote de fabricación.
En función del color elegido como amarillo
intenso o rojo intenso, puede ser necesaria la
aplicación de una tercera mano de MC-Color
Flex pure para conseguir el efecto cromático
deseado.
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Datos técnicos MC-Color Flex pure
Parámetro

U Unidad

Valor*

Densidad

kg/dm3

1,42

Cuerpos sólidos

vol. %

51,7

Seco al tacto

horas

1,5
aprox. 1,5

Tiempos de espera

horas

Resistencia a la difusión
del vapor de agua
frente al CO2
Clase de puenteo de fisuras
según DIN V 18026

aprox. 12

Nota / Observación

MC-Color Primer / MC-Color Flex
pure
MC-Color Flex pure / MC-Color
Flex pure

m
m

0,24
82/110

- 20ºC

B2

Puenteo de fisuras estático
según EN 1504-2

mm
mm

0,41
0,48

(A2 a 23ºC)
(A2 a -20ºC)

Consumo **/***

ml/m2

2 x 220 ****

Recomendamos tonos diferentes

Resistente a la lluvia

horas

Condiciones de aplicación

ºC
%
K

aprox.
12 -24
≥ 8 - ≤ 30
≤ 80
3

Espesor de capa 225 µm
Espesor de capa 225/300 µm

En función de la temperatura
Temp. Aire,soporte y material
Humedad relativa
Sobre el punto de rocío

Características del producto MC-Color Flex pure
Forma de suministro

Envases de 15 l y bidones de 120 l

Rendimiento aprox.

Envase de 15 l (en dos manos) aprox. 27 – 34 m2
Bidones de 120 l (en dos manos) aprox. 214 - 272 m2

Almacenamiento

En envases originales sellados (20ºC), protegidos de hielo y en lugar
seco, al menos 12 meses. Proteger de las heladas!

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas en
el documento "La disposición de MC para el transporte y la venta de
Eliminación de envases
envases completamente vacíos”. Se lo enviaremos con mucho gusto si
nos lo solicita.
Directiva EU 2004/42
(Normativa Decopaint)

Directiva 2004/42/EG: AII/j (40 g/l) ≤ 40 g/l VOC

* Si no hay otras indicaciones, todos los datos facilitados han sido determinados a 23ºC y 50% de
humedad relativa. La temperatura del material debe mantenerse entre 15ºC y 25ºC.
** Los consumos dependen de la rugosidad, absorción y tipo de soporte. Recomendamos realizar
pruebas in situ para confirmar los consumos del proyecto concreto.
*** Consumo en g/m2 2 x 310
**** Cuando se utiliza como sistema certificado OS según DIN V 18026 se deben considerar como
consumos 2 x 280 ml/m2 (2 x 400 g/m2)
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la
exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 10/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.
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MC-RIM PROTECT-MR
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MC-RIM PROTECT-MR
Revestimiento superficial reforzado con fibras, con alta resistencia a los
sulfatos para la aplicación sobre superficies con carga mecánica en
industrias con aguas residuales
Características del producto









Monocomponente, de base cementosa, modificado con polímeros
Aplicación manual o mediante proyección (húmeda/seca)
Proyección por vía seca con la tecnología GUNMIX de la firma Velco
Resistente a valores de pH desde 3,35 hasta 14
Resistente a lixiviados de ensilados
Elevada resistencia a la abrasión, certificado según Böhme
Permite la difusión de vapor de agua, impermeable al agua y a los cloruros
Certificado según DIN EN 1504 parte 3

Campos de aplicación
 Recubrimiento de superficie de estructuras de hormigón, hormigón armado y hormigón
pretensado en zonas de aguas residuales (construcciones nuevas y existentes)
 Aplicación en canales de entrada y de drenaje, revestimiento sobre hormigón en tornillos
de Arquimedes, canales de rodadura, zonas de rozamiento de rascadores.
 Clasificado según DIN EN 1504 parte 3 para el principio 3, procedimientos 3.1 y 3.3
 Apto para las clases de exposición XD 1-3, XS 1-3, XM 1-2 y XA 1-3, según EN 206
Procedimiento de aplicación
Preparación de la superficie
Consultar la hoja técnica “Recomendaciones para morteros
finos”.
Mezclado
MC-RIM PROTECT-MR se mezcla con agua dulce bajo
agitación constante, hasta conseguir una mezcla perfecta,
con aspecto homogéneo y libre de grumos usando
mezcladoras eléctricas de doble hélice de bajas
revoluciones. El amasado a mano o de cantidades parciales
no está permitido. Mezclar al menos 5 minutos.
Relación de mezcla
Consulta la tabla “Datos técnicos”. Se necesita aprox. 3,75
– 4 l de agua para un saco de 25 kg de MC-RIM
PROTECT-MR. Dado que MC-RIM PROTECT-MR un
producto de base cementosa es posible que haya
pequeñas variaciones en la cantidad de agua a emplear.
Aplicación
MC RIM PROTECT-MR se aplica de forma manual o
mediante proyección. La aplicación se puede llevar a cabo
en una o varias capas. Si se contempla un acabado
superficial determinado, se deberá aplicar en dos capas.
Para la aplicación manual se utilizará llana y paleta.

Para la aplicación por proyección, se emplearán
bombas de tornillo sinfín y flujo variable.
Recomendamos nuestra asistencia técnica para
la selección de los equipos.
Evitar la aplicación de MC-RIM PROTECT bajo la
acción directa del sol.
Acabado superficial
Después de la aplicación de MC-RIM PROTECT,
la superficie puede ser alisada con las
herramientas habituales: llana metálica, espátula,
esponja
fina,
etc.
Para
aumentar
la
impermeabilidad y acabado liso de la superficie,
se procederá a realizar una terminación manual
sin presión sobre las superficies ya alisadas.
Curado
El curado posterior debe efectuarse durante 5
días mediante arpilleras húmedas y plásticos.
Como alternativa puede utilizarse el producto de
curado MC-RIM PROTECT-C para el tratamiento
posterior de MC-RIM PROTECT MR.
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Datos técnicos de MC-RIM PROTECT-MR
Parámetro

Unidad

Valor*

Granulometría

mm

1,2

Densidad del mortero fresco

kg / dm³

aprox. 2,03

Resistencia a la flexotracción/
compresión

N/mm²

3,2 / 11,3
6,4 / 38,8
7,2 / 45,6

Modulo elástico dinámico

N/mm²

27.500

Resistencia a los sulfatos

mm/m

0,08

Después de 91 días

Retracción

mm/m

0,87

Después de 28 días

Coeficiente de migración de
cloruros

m /s

Resistencia a la abrasión

cm

Consumo

kg/m²/mm

Tiempo de aplicación

Minutos

Espesor de capas**

mm

Condiciones de la aplicación

ºC

Relación de mezcla

Partes en
peso

2

3

Nota / Observación

0,26x10

Después de 24 horas
Después de 7 días
Después de 28 días

-12

6,3

Clase de resistencia de desgaste A 6
(EN 13813)

1,75

MC-RIM PROTECT-MR

45
30
20
5
15
≥ 5 - ≤ 35
≥ 5 - ≤ 30

A + 5 ºC
A + 20 ºC
A + 30 ºC
Espesor mínimo por fase de trabajo
Espesor máximo total
Temperatura del aire, material y de la
superficie

100 : 15 - 16

MC-RIM PROTECT-MR : Agua

Características del producto MC-RIM PROTECT-MR
Color

Gris cemento

Forma de suministro

Sacos de 25 kg

Almacenamiento

En su envase original, perfectamente sellado y en lugar seco y fresco, al menos 1 año.

Eliminación de
los envases

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas en el documento
"La disposición de MC para el transporte y la venta de envases completamente
vacíos”. Se lo enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita.

*
**

Si no hay otras informaciones, todos los datos facilitados, han sido determinados a +23 °C y 50% de
humedad relativa.
Espesor de capa necesario por encima de la granulometría. En caso de aplicación de , emplear MC-RIM
PROTECT-MR en combinación con MC-RIM PROTECT PrimerCoat como acabado superficial.

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas
indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones,
aseguramos la exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 05/13: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.

②

º
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MC-DUR 1177 WV-A
Resina epoxi transparente
para uso en pavimentos industriales
Características del producto
• Resina epoxi base agua bicomponente, transparente
• Adhesión sobre soportes minerales húmedos
• Reduce la capacidad de evaporación del agua en hormigón fresco

Campos de aplicación
•
•
•
•
•

Imprimación bajo y sobre recubrimientos polímero-cementosos y bajo selladores de resinas
Impregnación de hormigón y recrecidos
Curado de hormigón, especialmente en zonas con ataque químico
Para uso en áreas industriales y similares
Certificado según REACH: aplicación, inhalación permanente, contacto periódico con agua

Procedimiento de aplicación
Preparación superficial
Consulte las hojas Técnicas “Soporte y
preparación superficial” y “Procesamiento de
resinas reactivas”.
Imprimación bajo autonivelantes ECC/PCC
El soporte se imprimará con MC-DUR 1177 WVA (dotación de 200 – 400 g/m2). Sobre la
imprimación
en
fresco
se
espolvorea
ligeramente árido de granulometría 0,2-0,6 mm
(<1kg/m2). Una vez sea transitable (debe
desaparecer el efecto lechoso) y como máximo
a las 24 horas (a 20ºC) se aplicará una segunda
capa de MC-DUR 1177 WV-A (dotación 200-400
g/m2) y se aplicará fresco sobre fresco Emcefloor
PCC.
Imprimación sobre autonivelantes ECC/PCC
La capa de polímero-cementoso deben tener al
menos 48 – 72 horas (a 20ºC). La aplicación de
MC-DUR 1177 WV-A (consumo aproximado de
150 – 200 g/m2) se realizará a rodillo. Sobre la
imprimación fresca se arenará inmediatamente y
de forma ligera con árido silíceo de
granulometría 0,1-0,3 mm (consumo <1 kg/m 2).
Tras un tiempo de espera de aproximadamente
12 horas (a 20ºC) se puede continuar con la
aplicación del revestimiento.
Imprimación bajo sellados de resina
La aplicación de MC-DUR 1177 WV-A (consumo
150-200 g/m2) se hará a rodillo.

Tras un tiempo de espera de como mínimo 6
horas y máximo 24 horas (20ºC) se aplicará el
sellado correspondiente.
Impregnación como agente de curado sobre
hormigón fresco
La aplicación de MC-DUR 1177 WV-A
(consumo 100-150 g/2) se realizará a rodillo.
Recomendaciones
Los rendimientos, tiempos de aplicación,
resistencia al tránsito peatonal y alcance de las
resistencias máximas, dependen de la
temperatura y del tipo de superficie. Véase al
respecto la hoja informativa “Procesamiento de
resinas reactivas".
Se deben evitar zonas de acumulación y zonas
grasas.
Con lluvia o temperaturas por debajo de 8ºC no
se debe utilizar MC-DUR 1177 WV-A. En caso
de duda al respecto solicite nuestro
asesoramiento técnico.
La exposición a agentes químicos y a rayos UV
pueden conducir a cambios de coloración que
por lo general no perjudican las propiedades e
idoneidad del recubrimiento. Las superficies
sometidas a exposición química y mecánica
están sujetas a un desgaste por el uso.
Se recomienda el control periódico y el
mantenimiento continuo de material.

①
nº
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Datos técnicos MC-DUR 1177 WV-A
Parámetro

U Unidad

Valor

Nota / Observación

Relación de mezcla

P. peso

56: 44

resina base : endurecedor

Densidad

g/cm3

1,05

-

Viscosidad

mPa·s

aprox. 250

a 20ºC y 50 % humedad relativa

Tiempo de trabajabilidad

min

aprox. 60

a 20ºC y 50 % humedad relativa

Tránsito peatonal

horas

aprox. 6

a 20ºC y 50 % humedad relativa

Resistencia completa

días

7

a 20ºC y 50 % humedad relativa

Condiciones de aplicación

ºC
%
K

≥ 8 - ≤ 30
≤ 85
3

Temp. aire, soporte y material
Humedad relativa
Sobre el punto de rocío

Consumos orientativos

kg/m2

0,15 - 0,4
0,10 - 0,25

Imprimación
Impregnación y curado hormigón

Características del producto MC-DUR 1177 WV-A
Agente de limpieza

Agua

Colores standard

Transparente

Forma de suministro

Caja con 6 conjuntos de 0,5 kg
Conjuntos de 10 kg y 30 kg

Almacenamiento

Conjuntos de 0,5 kg 6 meses
Conjuntos de 10 kg y 30 kg 12 meses
En sus envases originales cerrados a 20ºC, almacenados en
condiciones secas. Proteger del hielo!

Eliminación de envases

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas en
el documento "La disposición de MC para el transporte y la venta de
envases completamente vacíos”. Se lo enviaremos con mucho gusto si
nos lo solicita.

Directiva EU 2004/42
(Normativa Decopaint)

Directiva 2004/42/EG: AII/j (140 g/l) ≤ 140 g/l VOC

Indicaciones de seguridad:
Se deben cumplir las indicaciones de peligro y recomendaciones de seguridad de las etiquetas, fichas de datos
de seguridad y del capítulo sobre “Indicaciones generales procesamiento para el manejo seguro de productos de
recubrimiento y resinas reactivas”. GISCODE: RE1

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la
exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 03/17: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.

②
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1.- INTRODUCCIÓ
S’adjunta en el present document la Justificació de Preus tinguda en compte per al
PROJECTE

CONSTRUCTIU

PER

LA

REPARACIÓ

DE

L'OBRA

CIVIL

DELS

DECANTADORS SECUNDARIS DE L'EDAR DE TARRAGONA.
Per la present justificació s’han pres com a preus de referencia els inclosos a la base de
dades del BEDEC de l’any 2.019, així com les ofertes rebudes dels diferents proveïdors.
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

24,50000

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

24,50000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

24,50000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

24,50000

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

21,75000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

21,75000

€

A0140000

h

Manobre

20,46000

€

A0150000

h

Manobre especialista

21,15000

€

Maquinaria

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L'OBRA
CIVIL DECANTADORS SECUNDARIS DE L'EDAR DE TARRAGONA

Annéx núm. 3. Justificació de Preus
Pàgina 5 de 9

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MAQUINÀRIA

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió

CZ171000

h

CZ172000

h

15,65000

€

1,42000

€

15,52000

€

Equip de raig de sorra

4,00000

€

Màquina de raig d'aigua a pressió

3,71000

€

Materials
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,63000

€

B0111100

l

Aigua desionitzada no polaritzada

0,31000

€

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

163,70000

€

B0715101

kg

Morter estructural polimeric sulforesistent reforçat amb fibres, i de retracció controlada tipus Nafufill
KM 250 HS o equivalent

0,65000

€

B0715201

kg

Resina epoxi transparent per tractaments d'enduriment, incrementant la resistencia mecànica i
química de superficies de formigó tipus MC-DUR 1177 WV-A o equivalent

14,00000

€

B0715236

kg

Morter monocomponent de base cimentosa, modificat amb polimers tipus MC-RIM PROTECT-MR,
amb alta resistencia a l'abrasió resistent a ambients agresius

2,20000

€

B0717001

kg

Protecció anticorrosiva mineral i pont d'unió tipus Zentrifix KMH o equivalent

3,10000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,36000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,34000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

245,76000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,91000

€

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

2,59000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,51000

€

B755B213

kg

Revestiment en base mineral reforçat amb fibres i elevada resistencia a sulfats, tipus MC-RIM
PROTECT o equivalent, monocomponent modificat amb polímers.

1,65000

€

B8B271E1

kg

Revestiment pigmentat flexible tipus MC-COLOR FLEX PURE o equivalent, anticarbonatació i
resistent a rajos UV, temperatura, gel i sals de desgel.

7,95000

€

B8B271I1

l

Imprimació de base copolímer en base d'aigua, hidrófoba tipus MC-Color Primer o equivalent

5,36000

€

Partides d’obra
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

PARTIDES D'OBRA

P-1

G21J3122

m

Repicat de banda de rodadura de 35 cm d'amplada,
fins a 1,50 cm de gruix mitjà per a la regularització de
superfície de formigó amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

12,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,550

/R x 21,15000

=

Subtotal:

11,63250
11,63250

11,63250

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050

/R x 15,65000

=

Subtotal:

0,78250
0,78250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17449

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

12,58949
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

K45R21A5

m2

0,78250

12,58949

Rend.: 1,000

Reparació de superficie de mur de formigó armat,
amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra o
aigua fins grau de neteja Sa 2 1/2 segons DIN EN
ISO 12944-4, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva tipus Zentrifix KMH o equivalent, pont
d'unió amb morter polimèric de base mineral tipus
Nafufill BC o equivalent, restitució de la part afectada
amb morter estructural polimeric sulforesistent tipus
Nafufill KM 250 HS o equivalent i curat del parament
durant un mínim de 72 hores. Inclús càrrega manual
de runa sobre contenidor

Unitats

172,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,955

/R x 20,46000

=

39,99930

A0121000

h

Oficial 1a

1,955

/R x 24,50000

=

47,89750

Subtotal:

87,89680

87,89680

Maquinària
CZ171000

h

Equip de raig de sorra

0,030

/R x 4,00000

=

0,12000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,280

/R x 15,65000

=

20,03200

CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030

/R x 15,52000

=

0,46560

Subtotal:

20,61760

20,61760

Materials
B0715101

kg

Morter estructural polimeric sulforesistent reforçat
amb fibres, i de retracció controlada tipus Nafufill KM
250 HS o equivalent

72,000

x 0,65000

=

46,80000

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

0,035

x 163,70000

=

5,72950

B0717001

kg

Protecció anticorrosiva mineral i pont d'unió tipus
Zentrifix KMH o equivalent

3,220

x 3,10000

=

9,98200

Subtotal:

62,51150

62,51150

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,31845

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

172,34435
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

K45R21R2

m2

172,34435

Rend.: 1,000

Reconstrucció de banda de rodadura de 35 cm
d'amplada, incloent neteja de suport mitjançant
aspirat de la superfice i humectació de la mateixa,
aplicació aplicació de morter monocomponent de
base cimentosa, modificat amb polimers tipus
MC-RIM PROTECT-MR, amb alta resistencia a
l'abrasió resistent a ambients agresius, en capa de 15
mm de gruix, i posterior tractament d'enduriment
superficial mitjançant resina epoxi transparent tipus
MC-DUR 1177 WV-A o equivalent

Unitats

80,88

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,300

/R x 24,50000

=

7,35000

A0140000

h

Manobre

0,600

/R x 20,46000

=

12,27600

Subtotal:

19,62600

19,62600

Materials
B0715201

kg

Resina epoxi transparent per tractaments
d'enduriment, incrementant la resistencia mecànica i
química de superficies de formigó tipus MC-DUR
1177 WV-A o equivalent

0,250

x 14,00000

=

3,50000

B0715236

kg

Morter monocomponent de base cimentosa, modificat
amb polimers tipus MC-RIM PROTECT-MR, amb alta
resistencia a l'abrasió resistent a ambients agresius

26,250

x 2,20000

=

57,75000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

61,25000

80,87600
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

K4DD1D12

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a
membranes, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el
formigó vist

80,87600

Rend.: 1,000

Unitats

61,25000

25,16

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,400

/R x 21,75000

=

8,70000

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400

/R x 24,50000

=

9,80000

Subtotal:

18,50000

Materials
B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,009

x 245,76000

=

2,21184

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,200

x 2,59000

=

3,10800

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 9,91000

=

0,14964

B0DZA000

l

Desencofrant

0,060

x 2,51000

=

0,15060

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,3002

x 0,34000

=

0,44207

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,36000

=

0,13695

18,50000
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Pàg.:

3

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

6,19910

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,46250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

25,16160
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

K78642G3

m2

6,19910

Aplicació de revestiment superficial en zones de
contacte amb aigua residual, en base mineral reforçat
amb fibres i elevada resistencia a sulfats, tipus
MC-RIM PROTECT o equivalent, amb aplicació en
capa gruixuda de 8 mm, previa neteja del parament
amb aigua a pressió, inclús aplicació posterior
d'agent de curat tipus MC-RIM PROTECT-C o
equivalent

25,16160

Rend.: 1,000

Unitats

55,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,761

/R x 20,46000

=

15,57006

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,430

/R x 24,50000

=

10,53500

Subtotal:

26,10506

26,10506

Maquinària
C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

0,150

/R x 1,42000

=

Subtotal:

0,21300
0,21300

0,21300

Materials
B755B213

kg

Revestiment en base mineral reforçat amb fibres i
elevada resistencia a sulfats, tipus MC-RIM
PROTECT o equivalent, monocomponent modificat
amb polímers.

17,200

x 1,65000

=

28,38000

B0111000

m3

Aigua

0,009

x 1,63000

=

0,01467

Subtotal:

28,39467

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,39158

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

55,10431
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

K878C236

m2

28,39467

Neteja de parament de formigó amb raig d'aigua
desionitzada a pressió, fins a 2 bar

55,10431

Rend.: 1,000
Unitats

0,97
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,015

/R x 20,46000

=

0,30690

A0121000

h

Oficial 1a

0,015

/R x 24,50000

=

0,36750

Subtotal:

0,67440

0,67440

Maquinària
CZ172000

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

0,050

/R x 3,71000

=

Subtotal:

0,18550
0,18550

Materials
B0111100

l

Aigua desionitzada no polaritzada

0,300

x 0,31000

=

0,09300

0,18550

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,09300

0,09300

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01686

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

0,96976
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

K8B271E5

m2

Pintat de superfície de parament de formigó amb
revestiment pigmentat flexible tipus MC-COLOR
FLEX PURE o equivalent, per a protecció contra la
penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres
capes, previa imprimació amb MC-COLOR PRIMER
o producte equivalent.

0,96976

Rend.: 1,000

Unitats

13,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,036

/R x 21,75000

=

0,78300

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,180

/R x 24,50000

=

4,41000

Subtotal:

5,19300

5,19300

Materials
B8B271I1

l

Imprimació de base copolímer en base d'aigua,
hidrófoba tipus MC-Color Primer o equivalent

0,250

x 5,36000

=

1,34000

B8B271E1

kg

Revestiment pigmentat flexible tipus MC-COLOR
FLEX PURE o equivalent, anticarbonatació i resistent
a rajos UV, temperatura, gel i sals de desgel.

0,850

x 7,95000

=

6,75750

Subtotal:

XPA10002

PA

P-9

XPA10003

PA

8,09750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07790

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

13,36840
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

8,09750

13,36840

€
Partida alçada a justificar per la gestió dels residus
Rend.: 1,000
529,98
generats a les obres segons Annex 5
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Partida alçada a justificar per seguretat i salut durant
Rend.: 1,000
1.380,55
el transcurs de les obres segons Annex 4
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El Real Decret 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, estableix a l’Article 4 que el Promotor estarà
obligat a que en fase d’elaboració del projecte s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut en les
obres en que es donin algun dels següents supòsits:
A. El Pressupost d’Execució per Contractuals (PEC) és igual o superior a 450.759,08
euros. El PEC de les Obres es inferior a l’indicat.
B. La duració estimada de l’obra és superior a 30 dies, utilitzant-se en algun moment a
més de 20 treballadors simultàniament. El termini previst per l’execució de les
actuacions s’estipula en 5 mesos amb una mà d’obra prevista de 10 treballadors
simultàniament.
C. El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors-dia (suma dels dies de
treball del total dels treballadors en l’obra).
D. Es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. La obra que ens
ocupa no es troba dintre de les esmentades en el present punt.
A la vista dels punts anteriorment esmentats, i encara que el Projecte no es troba dins de cap
dels supòsits, es creu altament convenient la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut
a fi d’establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres.
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1.- MEMÒRIA
1.1.- Objecte de l’estudi
Aquest Estudi de Seguretat i Salut del “PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE
REPARACIÓ DE L'OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE L'EDAR DE
TARRAGONA” estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com els derivats del treball de
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i
benestar dels treballadors.
Servirà per a donar unes directrius bàsiques a cadascun dels contractistes i subcontractistes
que participin a l’obra per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut al treball adaptat tant al
seu personal com als seus mitjans materials i tècnics per a l’execució de l’obra, amb la finalitat
de portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals,
facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa i/o Coordinador en
Seguretat i Salut, d’acord amb el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre de l’Estat espanyol.

1.2.- Característiques de les obres
1.2.1.- Situació
Es redacta el present Projecte constructiu a fi de definir, a nivell de detall, les actuacions a dur
a terme per l’execució de la reparació obra civil decantadors secundaris de les instal·lacions
de la EDAR de Tarragona Nord.

1.2.2.- Característiques de les obres projectades
Les característiques de les obres projectades són les definides en cadascun dels documents
que integren el projecte.

1.2.3.- Pressupost, termini d’execució i mà d’obra
El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de MIL
QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (1.414,93 €).
El termini d’execució previst és de DOS MESOS (2).
El nombre total de treballadors estimat en punta és de VUIT (8).

1.2.4.- Unitats constructives que integren l’obra
Les principals unitats constructives genèriques són:


Treballs previs. Col·locació d’instal·lacions d’obra i formació d’aplecs



Muntatge i desmuntatge de proteccions col·lectives



Neteja i preparació de superfícies amb aigua a pressió



Aplicació de tractament anticorrosiu



Aplicació de morter de reparació



Aplicació de pintures
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Manipulació de materials i càrregues

1.3.- Riscs
1.3.1.- Riscos,

mesures

preventives

i

proteccions

personals

o

col·lectives Treballs previs. Col·locació d’instal·lacions d’obra i
formació d’aplecs
Els treballs previs comprenen la col·locació del tancament d’aïllament de l’actuació i
instal·lació de casetes de serveis i magatzem.
La maquinària a utilitzar serà: camió grua i eines manuals.
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR



Atrapaments.

B

M

B



Caigudes a diferent nivell

B

A

M



Caigudes a mateix nivell.

M

B

B



Caigudes d’eines i materials

B

A

M



Cops amb objectes i eines

A

B

M



Projecció de partícules

M

M

M

Normes generals de seguretat


Quedarà prohibit romandre estacionat sota càrregues en moviment i s’assenyalaran
les zones d’actuació.



S'aïllaran les zones de ràdio d'influència de les càrregues suspeses, així com la seva
ràdio de gir.



Totes les operacions estaran dirigides per una persona responsable que coordinarà
les maniobres a fi d'evitar que resultin insegures.



En operacions de descàrrega i hissat, s'avisarà del seu inici amb un toc de clàxon per
a posar en coneixement dels treballadors i altres operaris que no es pot transitar sota
la influència de les càrregues suspeses.



La maquinària, camió grua, s’haurà de muntar sobre base ferma i anivellada.



S'aplicarà l'indicat per a manipulació de moviments i càrregues de l’apartat 1.4.3.4.

Proteccions individuals


Roba de treball.
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Guants de cuir.



Botes de seguretat.



Botes d'aigua



Casc de seguretat.



Armilla reflectant

Neteja i preparació de superfícies amb aigua a pressió
Comprèn els treballs de neteja mitjançant l'aplicació de raig d'aigua de les superfícies de
parets interiors..
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR



Caiguda al mateix nivell.

M

B

B



Caiguda a diferent nivell

M

M

M



Contactes elèctric amb equips i maquinaries

B

A

M



Sobre esforços.

M

M

M



Contactes tèrmics

M

M

M



Estrès tèrmic (condicions ambientals)

M

B

B

Normes bàsiques de seguretat
Normes generals


Deixar lliures d'obstacles les zones de pas i de treball.



Prestar atenció als desnivells, les irregularitats o els desperfectes del sòl durant la
neteja i escombrat.



Utilitzar escales de tisora homologades amb tots els elements de protecció habilitats
(falques antilliscants, mecanisme anti obertura.



Cobrir els equips abans de les operacions de neteja.



Disposar de les fitxes de seguretat dels productes químics i seguir les seves
recomanacions.



Utilitzar els productes en les dilucions recomanades.



Utilitzar elements auxiliars per al transvasament de líquids.



Utilitzar els EPI segons s'indiqui en les fitxes de seguretat (guants, pantalles,
mascaretes ...).



Realitzar la neteja, sempre que sigui possible, en locals ventilats.



Utilitzar robes de treball adequades a la climatologia existent.
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Establir pauses durant la realització del treball que permeti la recuperació del
treballador.



Utilitzar elements auxiliars per al transport de pesos.



Seleccionar estris de treball amb un disseny adequat per evitar les postures forçades.



Seguir les instruccions del fabricants d´equips de netja a pressió i utilitzar el EPIs
indicats.

Equips de Protecció Individual


Las proteccions seran les següents:



Guants de protecció.



Ulleres antiprojeccions.



Casc.



Roba impermeable.



Botes de seguretat anti lliscants i resistents a l'aigua.



Mascareta en cas d'ús de productes químics.



Proteccions Col·lectives



Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.

Aplicació de tractament anticorrosiu
Comprèn les activitats relacionades amb l'aplicació de materials i components químics per a la
protecció d’elements metàl·lics.
Riscos més freqüents

RISC

PB

SV

GR



Caigudes al mateix nivell.

M

M

M



Caigudes a diferent nivell.

B

A

M



Caiguda d’objectes.

B

M

B



Projecció de partícules.

B

M

B



Cops contra objectes.

B

M

B



Contacte amb productes químics perillosos

M

M

M

Normes bàsiques de seguretat i mesures preventives


Deixar lliures d'obstacles les zones de pas i de treball.



Prestar atenció als desnivells, les irregularitats o els desperfectes del sòl durant la
neteja i escombrat.
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Utilitzar escales de tisora homologades amb tots els elements de protecció habilitats
(falques antilliscants, mecanisme anti obertura.



Disposar de les fitxes de seguretat dels productes químics i seguir les seves
recomanacions.



Utilitzar els productes en les dilucions recomanades.



Utilitzar elements auxiliars per al transvasament de líquids.



Utilitzar els EPI segons s'indiqui en les fitxes de seguretat (guants, pantalles,
mascaretes ...).



Realitzar la l'aplicació del producte, sempre que sigui possible, en locals ventilats.



Utilitzar robes de treball adequades a la climatologia existent.



Establir pauses durant la realització del treball que permeti la recuperació del
treballador.



Utilitzar elements auxiliars per al transport de pesos.



Seleccionar estris de treball amb un disseny adequat per evitar les postures forçades.



Seguir les instruccions del fabricants del producte i utilitzar el EPIs indicats.

Proteccions individuals


Casc de seguretat.



Ulleres antiprojeccions.



Guants de protecció davant productes químics.



Granota de treball.



Botes de seguretat.



Impermeable.



Mascareta en cas d'ús de productes químics.

Aplicació de morter de reparació
Consisteix en les activitats a executar per a l'aplicació de morters de reparació en la superfície
dels murs de formigó
Riscos més freqüents
RISC
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RISC

PB

SV

GR



Caigudes al mateix nivell.

M

M

M



Caigudes a diferent nivell.

B

A

M



Caiguda d’objectes.

B

M

B



Projecció de partícules.

B

M

B



Cops contra objectes.

B

M

B



Contacte amb productes químics

M

M

M

Normes bàsiques de seguretat i mesures preventives


Deixar lliures d'obstacles les zones de pas i de treball.



Prestar atenció als desnivells, les irregularitats o els desperfectes del sòl durant la
neteja i escombrat.



Utilitzar escales de tisora homologades amb tots els elements de protecció habilitats
(falques antilliscants, mecanisme anti obertura.



Disposar de les fitxes de seguretat dels productes químics i seguir les seves
recomanacions.



Utilitzar els productes en les dilucions recomanades.



Utilitzar elements auxiliars per al transvasament de líquids.



Utilitzar els EPI segons s'indiqui en les fitxes de seguretat (guants, pantalles,
mascaretes ...).



Realitzar la l'aplicació del producte, sempre que sigui possible, en locals ventilats.



Utilitzar robes de treball adequades a la climatologia existent.



Establir pauses durant la realització del treball que permeti la recuperació del
treballador.



Utilitzar elements auxiliars per al transport de pesos.



Seleccionar estris de treball amb un disseny adequat per evitar les postures forçades.



Seguir les instruccions del fabricants del producte i utilitzar el EPIs indicats.

Proteccions individuals


Casc de seguretat.



Ulleres antiprojeccions.



Guants de protecció davant productes químics.



Granota de treball.



Botes de seguretat.



Mascareta en cas d'ús de productes químics.
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Aplicació de pintures
Consisteix en les activitats a executar per a l'aplicació de pintures anticarbonatació en
superfícies de formigó.
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR



Caigudes al mateix nivell.

M

M

M



Caigudes a diferent nivell.

B

A

M



Caiguda d’objectes.

B

M

B



Projecció de partícules.

B

M

B



Cops contra objectes.

B

M

B



Contacte amb productes químics

M

M

M

Normes bàsiques de seguretat i mesures preventives


Deixar lliures d'obstacles les zones de pas i de treball.



Prestar atenció als desnivells, les irregularitats o els desperfectes del sòl durant la
neteja i escombrat.



Utilitzar escales de tisora homologades amb tots els elements de protecció habilitats
(falques antilliscants, mecanisme anti obertura.



Disposar de les fitxes de seguretat dels productes químics i seguir les seves
recomanacions.



Utilitzar els productes en les dilucions recomanades.



Utilitzar elements auxiliars per al transvasament de líquids.



Utilitzar els EPI segons s'indiqui en les fitxes de seguretat (guants, pantalles,
mascaretes ...).



Realitzar la l'aplicació del producte, sempre que sigui possible, en locals ventilats.



Utilitzar robes de treball adequades a la climatologia existent.



Establir pauses durant la realització del treball que permeti la recuperació del
treballador.



Utilitzar elements auxiliars per al transport de pesos.



Seleccionar estris de treball amb un disseny adequat per evitar les postures forçades.



Seguir les instruccions del fabricants del producte i utilitzar el EPIs indicats.

Proteccions individuals


Casc de seguretat.
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Ulleres antiprojeccions.



Guants de protecció davant productes químics.



Granota de treball.



Botes de seguretat.



Mascareta.

Manipulació de materials i càrregues
La manipulació de càrregues, ja sigui manual o mecànica, és una tasca habitual a les obres
que es dóna en diferents fases del procés constructiu .
La maquinària a utilitzar serà:
manuals.

Camió grua, carretons elevadors, útils d'elevació i eines

Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR



Caiguda d’objectes per manipulació.

M

M

M



Caiguda d’objectes penjats.

B

A

M



Cops per objectes i eines.

M

M

M



Atrapaments per o entre objectes.

M

M

M



Sobre esforços.

A

B

M



Talls

M

B

B



Caiguda al mateix nivell.

M

B

B



Caiguda a diferent nivell

M

M

M

Mesures preventives


Es procurarà realitzar amb mitjans mecànics tota aquella operació d’ús de càrregues,
elevació o transport que per les seves característiques (pes, volum, forma, etc.)
ofereixi majors riscos en el cas de ser realitzada de forma manual.



S’evitarà l’ús de materials pesats sense les eines o útils destinats a tal fi.



Queda prohibit circular càrregues per sobre de personal que es trobi treballant, en
zones de pas o llocs on la caiguda pugui produir grans destrosses materials.

Accessoris d’hissat


A.

Prèviament a l’hissat d’una càrrega per mitjans mecànics es comprovarà que els
accessoris estiguin en perfecte estat d’ús i siguin adients a la càrrega.
Grillons.
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Únicament s’utilitzaran els que no estiguin deformats, ni tinguin el passador tort.



El passador que porti rosca, es pitjarà al màxim.



Els que no siguin de rosca, s’asseguraran.

B.

Cordes.



Les cordes per hissar o transportar càrregues tindran un coeficient mínim de seguretat
de 10 (deu).



Es posaran proteccions quan tinguin que treballar sobre arestes vives, evitant el seu
deteriorament o tall.



Per eliminar la brutícia han de rentar-se i eixugar-se abans del seu emmagatzematge.



Es tindran en compte que al unir-les mitjançant nusos amb cordes d’igual secció, la
seva resistència disminuirà d’un 30 a un 50%.

C.

Cables.



Els cables tindran un coeficient mínim de seguretat de 6 (sis).



Per tallar un cable és precís lligar a un o altre costat del tall, per evitar que es desfacin
els extrems.



Es deuran engreixar periòdicament.



Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no
existeixen nusos, coques, filferros trencats, corrosió.

D.

Cintes i eslingues sintètiques



Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no
existeixen deficiències.



No s’utilitzaran per a càrregues superiors a les indicades pel fabricant en la pròpia
cinta o eslinga.

Normes de comportament
Ús manual


S’ha de mantenir la columna sempre recta.



Subjectar la càrrega fermament amb les dues mans, el més a prop possible del cos,
amb les cames flexionades als genolls i els peus separats fins la vertical de les
espatlles.



Aixecar la càrrega estirant les cames.



L’esquena i el coll es mantindran rectes.



Per a descarregar s’actuarà de manera inversa.



S’evitarà realitzar girs bruscos quan s’estigui carregat.



Carregar el cos simètricament.
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Ús amb mitjans mecànics


En l’ús de càrregues suportades mecànicament no situar cap part del cos sota la
vertical de la càrrega.



No situar-se a les zones amb risc de caiguda, bolcada o lliscament de les càrregues a
aixecar o d’altres que puguin veure’s afectades per aquesta acció.



Totes les operacions estaran dirigides per una persona responsable que coordinarà
les maniobres a fi d'evitar que resultin insegures.



En operacions de descàrrega i hissat, s'avisarà del seu inici amb un toc de clàxon per
a posar en coneixement dels treballadors i altres operaris que no es pot transitar sota
la influència de les càrregues suspeses.



La maquinària, camió grua, haurà de muntar-se sobre base ferma i anivellada, i en cas
d'afectar zones públiques protegir els seus paviments.



Els trams seran hissats suspesos de dos punts, distanciats entre sí de forma que la
càrrega sigui estable. L'angle superior en l'anell de penjada que formen les hondilles
de l’eslinga serà menor de 90º.



Per a dirigir els elements s'empraran cables o cordes guia, i no es deixaran anar fins
que aquests estiguin ben situats sobre el terreny.

Proteccions individuals


Casc de seguretat.



Guants de pell i lona.



Botes de seguretat.



Armilles reflectants.
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1.3.2.- Equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar.
Maquinària en general
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR



Bolcada.

B

M

B



Enfonsaments.

B

M

B



Xocs.

B

M

B



Formació d’atmosferes agressives o molestes.

B

M

B



Soroll.

M

B

B



Explosió i incendis.

B

M

B



Atropellaments.

B

A

M



Caigudes a qualsevol nivell.

B

B

MB



Atrapaments.

B

A

M



Talls.

B

M

B



Cops i projeccions.

M

M

M



Contactes amb energia elèctrica.

M

M

M



Els inherents al propi lloc d’ús.

B

M

B



Els inherents al propi treball a executar.

B

M

B

Normes o mesures preventives


Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina
accionada mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa.



Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran
coberts per carcasses protectores anti-atrapaments.



Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament
per a la seva reparació.



Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajust i arranjament de màquines al personal
no especialitzat específicament a la màquina objecte de la reparació.



Com a precaució addicional per a evitar la posada en servei de la màquina avariada o
de funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o en el seu cas, s’extrauran
els fusibles elèctrics.
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Només el personal autoritzat amb documentació escrita especifica, serà l’encarregat
de la utilització d’una determinada màquina.



L’elevació o descens d’una màquina o objecte, s’efectuarà lentament, hissant-los en
direcció vertical. Es prohibeixen les estrebades inclinades.



Mantenir neta la cabina d’olis, greixos, draps, etc.



Ajustar el seient per a què pugui arribar als controls amb facilitat.



No aixecar en calent la tapa del radiador. Esperar a que baixi la temperatura i operar
posteriorment.



Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades.



Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’han de manipular no fumar
ni fer-ho prop de foc.



Si s’ha de tocar l'electròlit (líquid de la bateria), fer-ho protegit per guants de seguretat
adequats.



Si s’ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i extreure primer la
clau de contacte.



Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli. S’ha de
recordar que l’oli del sistema hidràulic pot ser inflamable.



No alliberar els frens de la màquina en posició de parada si abans no s’han instal·lat
els topalls d’immobilització.



Si s’ha d’encendre la màquina mitjançant la bateria d’una altre, prendre precaucions
per evitar espurnes dels cables.



Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen tots els comandaments
correctament.



Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments es faran amb
marxes molt lentes.



Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per evitar que minimitzin la
seguretat de la circulació.



Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la
cabina es rebin gasos nocius.



Els ganxos dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de
descens.



Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, a fi
d’evitar els accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega.



Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega per al maquinista, es supliran
mitjançant operaris que utilitzant senyals preacordades que supleixin la visió de
l’esmentat treballador.



Es prohibeix romandre sota la trajectòria de càrregues suspeses.



Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de
recorregut del carro i dels ganxos.
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Es prohibeix en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de gabions,
batees i cubilots, etc.



Tota la maquinària de l’obra, al circular per vies obertes al públic portaran llum ambre
giratòria.



No podran circular a més de 20 km/h a l’obra i de 5 km/h a prop dels vianants.



Els conductors hauran de controlar l’excés de menjar, així com evitar l’ingesta de
begudes alcohòliques abans o durant el treball.



En general, les màquines pesades d'obra (fins i tot camions) hauran disposar de la
documentació acreditant que han passat totes les revisions de la I.T.V. La maquinària
lleugera, al no estar acollida a la I.T.V., anirà acompanyada de la documentació
referent a la revisió periòdica i fitxa de manteniment, que estarà disponible a l'obra. El
personal encarregat de dur la màquina (o conduir el camió) serà especialista i estarà
convenientment autoritzat per l'empresa (i per la D.G.T. si de camió o altre vehicle
similar es tractés).



Per als vehicles i màquines pertanyents a subcontractistes, es presentaran els
documents i certificats que acreditin la seva revisió per un taller qualificat, abans de
començar a treballar a l'obra, amb una fitxa de manteniment de cada màquina (on
quedaran establertes les revisions periòdiques). Tindran vigent la Pòlissa
d'Assegurances amb responsabilitat civil il·limitada, el carnet de l'empresa i les
assegurances socials coberts abans de començar-se els treballs a l'obra.

Normes per als conductors de màquines automotrius.


Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. Pot
bolcar i patir lesions.



Si no es té suficient visibilitat, no donar marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalista.
Després de la màquina hi poden haver operaris i objectes que el conductor desconeix
al iniciar la maniobra.



Pujar i baixar pels llocs prevists per a això, de forma frontal i agafant-se amb ambdues
mans.



No saltar mai directament al sòl des de la màquina si no és per un imminent risc per a
la seva integritat física.



Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, demanar auxili amb la botzina i esperar
a rebre instruccions. No intentar abandonar la cabina encara que el contacte amb
l'energia elèctrica hagi cessat, podria sofrir lesions. Sobretot, no permetre que ningú
toqui la màquina, pot estar carregada d'electricitat. En cas necessari, saltar de la
màquina evitant tocar al mateix temps la màquina i el sòl, saltar el més allunyat
possible de la màquina.



No fer per sí mateix maniobres en espais estrets. Demanar l'ajuda d'un senyalista.



No permetre que ningú pugi sobre el vehicle.
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Netejar-se les sabates del fang o grava que poguessin tenir les soles abans de pujar a
la cabina. Si es rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot
provocar accidents.



No realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La màquina pot
bolcar i en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden danyar els
sistemes hidràulics.



Mantenir a la vista la zona de treball. Si s’ha de mirar cap a l’altre costat, parar les
maniobres.



No abandonar la màquina amb el motor en marxa.



No permetre que hi hagi operaris prop de la zona de treball del vehicle. Poden patir
accidents per atropellament.



Respectar sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i fer que les
respectin la resta del personal.



Abans de posar en servei la màquina, comprovar tots els dispositius de frenat.



No permetre que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els
comandaments.



Utilitzar sempre els equips de protecció individual que siguin lliurats al arribar a l'obra.



Respectar les vies de pas i de circulació senyalitzades en l'obra per a pas de
maquinària.



No realitzar pel seu compte operacions de manteniment complicades, i en cas de
petites reparacions, utilitzar guants per a evitar cremades, impermeables i ulleres de
protecció si s’han de manipular líquids (bateria, canvis d'oli, líquids refrigerant, …)



En cas d'escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa del
radiador. El vapor pot causar greus lesions.



Evitar tocar el líquid anti-corrosió; si s’ha de fer, protegir-se amb guants i ulleres antiprojeccions.



Recordar que l'oli del carter està calent quan el motor ho està. Canviar-lo únicament
una vegada fred.



No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar-se; ni quan es fa combustible. Els
gasos despresos són inflamables.



No tocar l’electrolit de la bateria amb els dits. Si s’ha de fer per algun motiu, fer-ho
protegit amb guants.



Si s’ha de manipular per alguna causa el sistema elèctric, desconnectar el motor i
extreure la clau de contacte totalment.



Si s’utilitza per a la neteja aire a pressió, protegir-se amb una mascareta anti-pols de
filtre recambiable, roba de treball, mandil, botes i guants de goma.



Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d'una altra, prendre precaucions per
a evitar guspires dels cables. Recordar, que els líquids de les bateries desprenen
gasos inflamables. La bateria pot arribar a fer explotar per espurnes.
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No s'admetran màquines que no vinguin proveïdes de cabina anti-bolcada i antiimpactes de seguretat homologades.



Les proteccions de la cabina anti-bolcada no presentaran deformacions d'haver resistit
alguna bolcada o impacte, per autoritzar el començament dels treballs.



Es revisaran periòdicament, tots els punts d'escapament del motor per a tenir la
seguretat que el maquinista no respira gasos tòxics a l'interior de la cabina.



La màquina estarà dotada d'un extintor d'incendis de pols química sec.

Proteccions individuals


Roba de treball



Calçat de seguretat



Casc.



Guants per a manipulació d’objectes i eines.



Armilla reflectant d’alta visibilitat.



Protectors auditius.

1.3.2.1.- Camió cisterna
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR



Bolcada de la màquina durant l’abocament.

M

B

B



Bolcada de la màquina en trànsit.

M

B

B



Atropellament de persones.

M

M

M



Xoc per falta de visibilitat.

B

B

MB



Els derivats de la vibració constant durant la conducció.

B

B

MB



Pols ambiental.

A

B

M



Cops amb la maneta de posada en marxa

M

B

B



Vibracions.

M

B

B



Sorolls.

M

B

B



Els derivats de respirar monòxid de carboni.

B

B

MB



Caigudes del vehicle durant maniobres en marxa de
retrocés.

B

B

MB

Normes o mesures preventives


Es col·locaran senyals de localització.



El personal encarregat de la conducció serà especialista en l’ús d'aquest vehicle.
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Es lliurarà al personal encarregat de l’ús del dúmper la següent normativa preventiva.
El “rebut” es facilitarà a la Direcció facultativa d'Obra.



Consideri que aquest vehicle no és un automòbil si no una màquina, tracti'l com a tal i
evitarà accidents.



Abans de començar a treballar asseguri’s que la pressió dels pneumàtics és la
recomanada pel fabricant. Consideri que aquesta circumstància és fonamental.



Abans de començar a treballar, comprovi el bon estat dels frens, evitarà accidents.



Quan posi el motor en marxa subjecti amb força la manovella i eviti deixar-la anar. Els
cops per aquesta solen ser molt dolorosos i produeixen lesions serioses.



No posi el vehicle en marxa sense abans assegurar-se que té el fre de mà en posició
de frenat, evitarà accidents per moviments incontrolats.



No carregui el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell gravat. Evitarà
accidents.



No transporti persones en el seu dúmper, és summament arriscat per a ells i per a
vostè, i està totalment prohibit en aquesta obra.



Assegurar-se sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. Evitarà accidents. Els
dúmpers s’han de conduir mirant endavant, eviti que la càrrega li faci conduir amb el
cos inclinat mirant pels laterals de la màquina. No és segur i es poden produir
accidents.



Eviti descarregar a la vora de talls de terreny si abans aquests no estan senyalitzats.



Si ha de remuntar pendents amb el dúmper carregat, és més segur per a vostè fer-ho
marxa enrere, en cas contrari pot bolcar.



Es prohibeix expressament en aquesta obra, conduir els dúmpers a velocitats
superiors a 20 Km. per hora.



Els conductors de dúmpers d'aquesta obra estaran en possessió del carnet de classe
B, per a poder ser autoritzats a la seva conducció.



El dúmper haurà de disposar de pòrtic antivuelco i cinturó de seguretat. És obligatori
l'ús de cinturó de seguretat durant la circulació perquè sigui efectiu el pòrtic antivuelco

Proteccions individuals


Roba de treball



Calçat de seguretat



Casc.



Guants per a manipulació d’objectes i eines.



Armilla reflectant d’alta visibilitat.

1.3.2.2.- Carretó elevador
Riscos més freqüents
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RISC

PB

SV

GR



Bolcada de la màquina en circulació

B

M

B



Atropellament de persones

B

M

B



Col·lisions per falta de visibilitat

B

B

MB



Caigudes de persones transportades

B

M

B

Normes o mesures preventives


El personal encarregat de la conducció serà especialista en el seu maneig i tindrà el
permís de conduir classe B i l'autorització d'ús per part de l'empresa.



Es donarà al personal encarregat del seu maneig els següents consells :
o Abans d'iniciar la tasca és obligatori revisar els frens, la pressió dels
pneumàtics, el sistema de senyalització lluminosa i la direcció.
o No sobrepassar els límits de càrrega màxima.
o No transportar persones, és molt perillós, i està totalment prohibit. Sempre a de
tenir una visibilitat perfecta.
o Respectar els senyals de circulació interna de l'obra.
o Quedarà prohibit circular a velocitats superiors a 20 Km/h.
o Els desplaçaments es faran amb la càrrega sempre en la part inferior.
o Quan s'elevi una càrrega, mantenir el màstil vertical o inclinat cap enrere.
Assegurar-se que la càrrega està establement situada sobre la forquilla.
o No fer girs en un pendent.
o Al baixar de la màquina, deixar-la frenada i amb la forquilla recolzada al terra.

Proteccions individuals


Roba de treball



Calçat de seguretat



Casc.



Guants per a manipulació d’objectes i eines.



Armilla reflectant d’alta visibilitat.

1.3.2.3.- Grup electrògens
Riscos més freqüents
RISC


Atrapaments per òrgans mòbils.
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RISC

PB

SV

GR



Contactes elèctrics directes.

B

A

M



Contactes elèctrics indirectes.

B

A

M



Els derivats d’emanacions de gasos tòxics per l’escapament
del motor.

B

M

B

Incendis.

B

M

B



Normes o mesures preventives
Que necessitin presa a terra


S’instal·larà de forma que resulti inaccessible per a persones no especialitzades ni
autoritzades per la seva utilització.



La seva ubicació estarà perfectament ventilada per evitar la formació d’atmosferes
tòxiques o explosives.



El neutre del grup estarà posat a terra al seu origen, al igual que la massa del grup,
que també estarà connectada a terra. Les preses de terra han de ser elèctricament
diferents.



El grup alimentarà a un quadre general que, a més dels aparells d’ús i protecció de
tota la instal·lació, disposarà de :
o Sistema per presa a terra general de las masses dels receptors elèctrics que
s’usen, totalment independent elèctricament de les preses a terra del grup.
o Sistema de protecció diferencial acord amb la resistència elèctrica de la posta a
terra, sent la sensibilitat no superior a 300 mA.



A la posta a terra del quadre general es connectaran les masses de la maquinària
elèctrica de la instal·lació.



Tots els instruments de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús.



Les operacions de manteniment seran les recomanades pel fabricant.



Tota reparació haurà de fer-se amb la màquina aturada i únicament per personal
especialitzat.

Que no necessitin posta a terra:


La tensió nominal de l’alternador no serà superior a 220 V.



L’alternador del grup electrògen serà de la classe II (doble aïllament), i el seu grau de
protecció serà com a mínim de I P 54.



S’instal·larà de forma que resulti inaccessible per a persones no especialitzades ni
autoritzades per a la seva utilització.



La seva ubicació estarà perfectament ventilada per evitar la formació d’atmosferes
tòxiques o explosives.
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Proteccions individuals


Roba de treball



Calçat de seguretat



Casc.



Guants per a manipulació d’objectes i eines.



Armilla reflectant d’alta visibilitat.

1.3.2.4.- Eines manuals
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR



Projecció de partícules.

M

M

M



Contactes elèctrics directes.

M

M

M



Contactes elèctrics indirectes.

M

M

M



Incendis.

B

M

B



Talls i erosions.

A

B

M



Soroll.

M

M

M



Generació de pols.

M

M

M

Normes bàsiques de seguretat


Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció individual: roba de treball, botes,
guants, ulleres anti-impactes , protectors auditius de casc i cinturons antivibratoris.



Totes les eines elèctriques hauran d’estar dotades de doble aïllament de seguretat.



Els operaris que facin ús d’aquestes eines han de conèixer les instruccions donades
pel fabricant.



Les eines seran revisades periòdicament i es farà el seu manteniment per tal de
complir les instruccions de conservació del fabricant.



Les màquines es guardaran al magatzem d’obra, portant-les al mateix un cop hagi
finalitzat el treball, col·locant les eines més pesades als estants més pròxims al terra.



La desconnexió de les eines es farà sense donar estrebades brusques.



No es farà ús d’una eina elèctrica sense endoll.



La posició de treball serà estable.

EN EINES
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En maces i porres: no s’han d’utilitzar les que tinguin el cap amb rebaves. S’utilitzaran
ulleres de protecció sempre que es colpegin materials dels quals puguin projectar-se
partícules.



En pales, bats, rastrells: han d’estar en bon estat; és a dir el mànec sense estelles i
amb la punta afilada.



Retirar les eines quan passin els trens.

EN CLAUS


La clau de tirafons tindrà la boca neta de fang, greix, olis, etc.



Les claus ajustables o angleses hauran d’utilitzar-se de forma que la mandíbula mòbil
es col·loqui sempre al costa del sentit en que s’iniciï el moviment.



Al utilitzar les claus es procurarà sempre que sigui possible, tibar d’elles en comptes
d’empènyer, i quan no hagi més solució que empènyer, s’efectuarà amb la base de la
mà i amb aquesta en posició oberta.

Proteccions individuals


Roba de treball



Calçat de seguretat



Casc.



Guants per a manipulació d’objectes i eines.



Armilla reflectant d’alta visibilitat.

Radial, esmoladora
Aquest apartat comprén la utilització de serras circulars manuals tipo radial i amoladores.
Evaluació de riscos
RISC

PB

SV

GR

Atrapaments per parts móvils de les màquines

B

A

M

Soroll

M

M

M

Incendis.

B

B

MB

Caigudes de personal al mateix nivell.

M

B

B

Trepitjades sobre objectes

M

B

B

Cops.

B

A

M

Talls.

B

A

M
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RISC

PB

SV

GR

Projeccions

M

M

M

Contacte elèctric

B

A

M

Contacte tèrmic

B

M

B

Mesures preventives


Obligatori marcatge CE de maquinària.



Aquest equips només seran utilizats per personal autoritzat e instruït, amb una
formació específica i adequada.



Cada equip ha de portar un manuel d’instruccions redactat, com a mínim, en castellà,
en el qual s’indiqui, entre altres coses: la instal·lació, la posada en servei, l’utilització,
manteniment i revisions programades, etc.



Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànico i elèctric.



No inutilitzar resguards i proteccions.



Totes les moles abrasives i discs poden trencar-se i algunes són en extrem fràgils. La
manipulació i enmagatzenatge s’han de realitzar amb la major cura, observant les
regles següents:



Les moles i discs s’han d’enmagatzemar en locals que no soportin temperatures
extremes i que han de mantenirse sempre secs.



En espera de ser emprades, les moles i discs han de romandre protegides, en
prestatgeries que permetin seleccionar-les i agafar-les sense danyar-les; sense si més
no tocar les altres.



Manipular amb cura les moles i discs, evitant que caiguin o xoquin entre sí.



Escollir amb cura el grau y el gra de mola i discs, per evitar a l’operari la necesitat
d’exercir una pressió massa grand sobre la màquina, amb el consegüent risc de
trencament de la mola.



Assegurar-se de que les indicacions que figuren a la mola i discs corresponen a l’ús
que es va fer.



Abans del muntatge, examinar la mola i discs amb detall, per assegurar-se que no s’ha
deteriorat durant el transport o la manipulació. Copejar lleugerament amb una peça no
metàl·lica; ha de produir un son clar. Si el son es mat o cascado pot significar
l’existència d’esquerdes.; esa mola haurà de ser retirada per a un examen més
meticulós.



Les molas i discs han d’entrar lliurament en l’eix de la màquina. No han d’entrar
forçaeas ni amb massa comoditat. Es necessari que el diámetre del forat de la mola
sigui lleugerament major que el de l’eix de la màquina, de manera que la mola es
munti sense esforç, però no massa fluixa.
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Totes les superfícies de les moles i discs, juntes i plats de subjecció, que estan en
contacte, han d’estar netes i exemptes de qualsevol cos estrany.



El nucli de la mola i discs (casquet, plom, volandera), no ha de sobresalir de les cares
de la mateixa.



El diàmetre dels plats o brides de subjecció hauran de ser almenys igual a la meitat del
diàmetre de la mola i discs. És perillós reemplaçar les brides d’origen per altres
qualsevol (per exemple per una simple volandera metàl·lica o per una volandera
fabricada en el mateix taller).



Entre la mola i discos i els plats de subjecció, han d’interposar juntes de un material
elàstic (etiquetes, paper assecant, etc.), amb un gruixque no ha de ser inferior a 0,3
mm. ni superior a 0,8 mm. El diàmetre de la junta no ha de ser inferior al diàmetre del
plat.



En estrènyer la femella de l’extrem de l’eix, s’ha de ternir cura de fer-ho tan sols prou
per subjectar la mola i discos fermement. Un excés de força de collament podria
danyar la mola o els seus accessoris.



Les moles abrasies i discos utilitzats en las màquines portàtils han d’estar proveïdes
d’un protector, amb una obertura angular sobre la perifèria, de 180º com màxim. La
meitat superior de la mola i discos ha d’estar coberta en tot moment.



Utilitzar sempre moles i discos en bon estat i de característiques adequades a la
màquina que es va a utilitzar i als requeriments del treball que es va a realitzar
(diàmetre màxim i mínim acceptable de l’eix de la màquina, velocitat màxima de
treball, gra de l’abrasiu, duresa (grau), aglomerant, forma, etc. )



Està prohibit sobrepassar les velocitats màximes de seguretat, hauran de treballar a la
velocitat òptima recomanada pel fabricant (velocitat òptima de rendiment).



Suprimir qualsevol dispositiu de servei de les esmoladores, que pugui, en un moment
donat, provocar la posada en marxa imprevista de la màquina.



Proveir a les esmoladores o màquines de disco, d’un dispositiu que permeti
suspendre-les o situar-les en repòs, de manera que quedi eliminada la posibilitat
d’accident.



Assegurar, sempre que sigui possible, la correcta aspiració de pols que es produeix en
el transcurs de determinats treballs.



Preparar bancs de treball a una altura d’1 m per realitzar talls frecuents. Evitar treballar
de genolls si no és imprescindible.



Posar cura en que cap cos estrany s’introduïsca entre la mola i el protector.



No treballar amb les cares d’una mola plana.



No treballar amb roba fluixa, esquinçada o esfilagarsada.
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Control, verificació i manteniment


El control, la verificació i el manteniment de les màquines esmoladores portàtils, ha de
ser realitzat per personal competent, especialment format i designat per aquest fi.



Sempre que sigui possible, les reparacions seran efectuades pel mateix fabricant de la
màquina.



Examinar freqüent i sistemàticament el estat de desgast i de funcionament del
regulador de velocitat de les esmoladores pneumàtiques e hidràuliques (no sobrepasar
les 300 hores de funcionament eficaç), vigilar el greixatge, evitar la brutìcie (per pols,
humitat, etc.)

Equips de Protecció Individual
Les proteccions seran les següents:


Botes de seguretat.



Guants de protecció.



Casc de protecció, en cas de ser necessari.



Armilla reflectant, en cas de ser necessari.



Ulleres anti projeccions.



Protectors acùstics.

1.3.3.- Riscos professionals en mitjans auxiliars
Mitjans Auxiliars d’Elevació
a) Descripció dels treballs
Aquest apartat comprèn els treballs d'utilització de Cadenes, eslingues, grillons, ganxos, etc.
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b) Avaluació de riscos
Tipus de risc

PB

SV

GR

Atrapaments.

B

A

M

Contactes elèctrics.

B

A

M

Pisada sobre objetos

M

B

B

Sobreesforços

M

B

B

cops.

B

A

M

Talls

B

M

B

Caiguda d’objectes i materials

B

A

M

c) Mesures preventives


Obligatori marcat CE dels mitjans auxiliars

Eslingues:


Les eslingues són elements accessoris que serveixen per embragar i suspendre
càrregues, s’evitarà l’ús d’eslingues de tela o cadenes, que pel seu tipus de material
tenen un deteriorament més ràpid, en el cas de les cadenes, existeix la dificultat per
controlar el seu estat.



Estan formades per un cos longitudinal, habitualment proveïdes en els seus extrems
d'un trau que s'anomena GAZA, protegida per guarda-caps, a fi d'evitar el
deteriorament del material que el compon.



Les eslingues podran ser construïdes de cable metàl.lic, cadena o tèxtil.



Les eslingues seran de construcció i grandària apropiats per a les operacions en què
s'hagin d'emprar.
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Existeixen altres eslingues formades per diversos ramals de cable d'acer paral.lels
entrellaçats flexiblement mitjançant peces de cautxú , formant una banda de
sustentació , fabricades normalment per treballar amb un coeficient de seguretat de 8.



La càrrega de treball d'una eslinga és aquella que pot ser suportada per aquesta amb
tota seguretat . Aquesta dada ha d'estar marcada amb tota claredat en la pròpia
eslinga.



Cal tenir en compte que la resistència de l'eslinga disminueix en funció de l'angle que
formen entre si els ramals de la mateixa.



D'altra banda, és millor utilitzar l'eslinga apropiada al pes a elevar, ja que una eslinga
la capacitat de càrrega excedeixi massa del pes podria ser molt rígida i al deformar no
es recupera.



Per als altres elements, la capacitat de càrrega serà la que resulti una vegada aplicat
el coeficient de seguretat , almenys cinc , per a la càrrega nominal màxima , sent
fonamental que conservin la seva forma geomètrica al llarg del temps.



El tipus de terminal també té gran importància per a la seguretat ja que la resistència
dels mateixos suposa d'un 75 % a un 100% de la càrrega de trencament del cable



Cal tenir en compte que la capacitat de càrrega d'una eslinga ve determinada per la
del seu element més feble. Aquesta capacitat de càrrega màxima ha d'estar marcada
en l'eslinga, en lloc ben visible.
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A l'aixecar càrregues s'escolliran eslingues amb ramals llargs, per que l'angle format
per aquests no sigui superior a 90 º. Com més baix sigui aquest angle millor treballarà
l'eslinga.



Les eslingues i estrops seran examinats amb deteniment i periòdicament, per tal de
comprovar si hi ha deformacions, allargament anormal , trencament de fils, desgast,
corrosió , etc . , Que facin necessària la substitució , retirant de servei els que
presentin anomalies que puguin resultar perilloses.

Capacitat de càrrega i descàrrega:


En la capacitat de càrrega d'una eslinga intervé el cable pròpiament dit, els altres
elements que pugui estar constituïda, com anells, grillons, ganxos , etc ., i també el
tipus de terminal.



Es tindrà en compte un coeficient de seguretat per a cables, que no serà inferior a 6 i
segons la norma DIN 655 sobre "cables metálicos para grúas, ascensores, polipastos
y fines análogos", serà de 6 a 9.



A les eslingues de cables prims hi ha el perill que siguin fàcilment sobrecarregades,
pel que és convenient adoptar coeficients de seguretat més gran com menor sigui la
càrrega de trencament.



D'altra banda, és millor utilitzar l'eslinga apropiada al pes a elevar, ja que una eslinga
la capacitat de càrrega excedeixi massa del pes podria ser molt rígida i al deformar no
es recupera.



Per als altres elements, la capacitat de càrrega serà la que resulti una vegada aplicat
el coeficient de seguretat , almenys cinc , per a la càrrega nominal màxima , sent
fonamental que conservin la seva forma geomètrica al llarg del temps.



El tipus de terminal també té gran importància per a la seguretat ja que la resistència
dels mateixos suposa d'un 75 % a un 100% de la càrrega de trencament del cable



Cal tenir en compte que la capacitat de càrrega d'una eslinga ve determinada per la
del seu element més feble. Aquesta capacitat de càrrega màxima ha d'estar marcada
en l'eslinga, en lloc ben visible.

Senyalització marcada en el propi element de sustentació:
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Per determinar la càrrega de treball d'una eslinga cal tenir en compte que, quan els
ramals no treballen verticals, l'esforç que realitza cada ramal creix en augmentar
l'angle que formen. Per al seu càlcul s'ha de multiplicar la càrrega que suporta cada
ramal pel coeficient que correspon a l'angle.



A partir de 90 º el coeficient creix extraordinàriament i per a un angle de 120 º la
càrrega s'ha doblat.

Utilització de les eslingues


La seguretat en la utilització d'una eslinga comença amb l'elecció d'aquesta, que ha de
ser adequada a la càrrega i als esforços que ha de suportar.



En cap cas haurà de superar la càrrega de treball de l'eslinga , havent conèixer, per
tant , el pes de les càrregues a elevar . Per quan es desconegui , el pes d'una càrrega
es podrà calcular multiplicant el seu volum per la densitat del material que està
composta. A efectes pràctics convé recordar les següents densitats relatives:
- Fusta : 0,8
- Pedra i formigó : 2,5
- Acer , ferro , fosa : 8.



En cas de dubte , el pes de la càrrega s'haurà estimar per excés .



En cas d'elevació de càrregues amb eslingues en què treballin els ramals inclinats ,
s'haurà de verificar la càrrega efectiva que suportaran.



En considerar l'angle dels ramals per determinar la càrrega màxima admesa per les
eslingues, s'ha de prendre l'angle més gran.
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És recomanable que l'angle entre ramals no sobrepassi els 90 º i en cap cas ha de
sobrepassar els 120 º , havent evitar per a això les eslingues curtes.



Quan s'utilitzi una eslinga de tres o quatre ramals , l'angle més gran que cal tenir en
compte és el format pels ramals oposats en diagonal.



La càrrega de maniobra d'una eslinga de quatre ramals ha de ser calculada partint del
supòsit que el pes total de la càrrega és sustentat per:
- Tres ramals , si la càrrega és flexible
- Dues ramals , si la càrrega és rígida .



A la càrrega a elevar , els enganxalls o punts de fixació de l'eslinga no permetran el
lliscament d'aquesta, havent emprar , si cal , distanciadors .



Al mateix temps els esmentats punts han d'estar convenientment disposats en relació
al centre de gravetat .



En l'elevació de peces de gran longitud és convenient l'ús de pòrtics o balancins.



Els cables de les eslingues no treballaran amb angles aguts, s’equiparan amb
guardacaps adequats.



Les eslingues es recolzaran mai sobre arestes vives, per la qual cosa hauran intercalar
cantoneres o escaires de protecció.



Els ramals de dues eslingues diferents no han de creuar-se, és a dir, no muntaran uns
sobre els altres, sobre el ganxo d'elevació, ja que un dels cables estaria comprimit per
l'altre i pot es pot arribar a trencar.
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Abans de l'elevació completa de la càrrega , s'haurà tensar suaument l'eslinga i elevar
aquella no més de 10 cm . per verificar el seu amarratge i equilibri.



Mentre es tensen les eslingues no han de tocar la càrrega ni les pròpies eslingues .



Quan s'hagi de moure una eslinga, afluixar prou per desplaçar sense que fregui contra
la càrrega.



Mai es tractarà de desplaçar una eslinga situant-se sota la càrrega.



Mai s'ha de permetre que el cable giri respecte al seu eix.



En cas de empalmar eslingues, s'ha de tenir en compte que la càrrega a elevar ve
limitada per la menys resistent.



L'eslinga no ha d'estar exposada a radiacions tèrmiques importants ni arribar a una
temperatura superior als 60 º C. Si l'eslinga està constituïda exclusivament per cable
d'acer , la temperatura que no hauria assolir seria de 80 º.



Durant la utilització de eslingues s'han de seguir les instruccions del fabricant , i en
concret les següents :



Les eslingues s'enganxaran de manera que descansin en el fons de la curvatura.



Les soldadures o zones unides amb subjecta - cables no es col · locaran sobre el
ganxo o arestes de les càrregues , de manera que puguin treballar exclusivament a
tracció.



No han de creuar els cables de dos ramals de eslingues diferents sobre el gacho de
subjecció .



S'evitarà el contacte de les eslingues amb arestes vives de les càrregues a
transportar.



Si l'angle dels ramals sobrepassa els 90 º s'han d'utilitzar eslingues més llargues o
pòrtics adequats .



Cal evitar deixar els cables a la intempèrie a l'hivern ( el fred fa fràgil a l'acer ).



Abans d'utilitzar un cable que ha estat exposat al fred , s'ha d'escalfar .

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L'OBRA CIVIL
DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE L'EDAR DE TARRAGONA

Annex núm. 4. Estudi de Seguretat i
Salut
Pàgina 31 de 95



No sotmetre mai , immediatament, un cable nou a la seva càrrega màxima. Utilitzeu
diverses vegades sota una càrrega reduïda , per tal d'obtenir un assentament i tensió
uniforme de tots els fils que el componen.



Cal evitar la formació de coques i utilitzar cables massa febles per a les càrregues que
s'hagin de transportar.



Les eslingues i estrops no han de deixar abandonats ni tirats per terra , per evitar que
la sorra i la grava penetrin entre els seus cordons. S'han de conservar en lloc sec , ben
ventilat , a l'abric i resguard d'emanacions àcides. Es raspallaran i engreixaran
periòdicament i es penjaran de suports adequats.

Emmagatzematge, manteniment i substitució d' eslingues:


Les eslingues s'emmagatzemaran en lloc sec , ben ventilat i lliure d'atmosferes
corrosives o polsoses.



No estaran en contacte directe amb el terra , suspendiéndolas de suports de fusta amb
perfil arrodonit o dipositant sobre estaques o paletes.



No exposar les eslingues al rigor del sol o l'efecte de temperatures elevades.



Per tal d'evitar trencaments imprevistes , cal inspeccionar periòdicament l'estat de tots
els elements que constitueixen l'eslinga.



La freqüència de les inspeccions estarà en relació amb l'ús de les eslingues i la
severitat de les condicions de servei. Com a norma general s'inspeccionaran
diàriament pel personal que les utilitzin i trimestralment com a màxim per personal
especialitzat.



Les eslingues s'han greixar amb una freqüència que dependrà de les condicions de
treball , podent-se determinar a través de les inspeccions.



Per al greixatge s'han de seguir les instruccions del fabricant , posant especial cura
perquè l'ànima del cable recuperi el greix perduda.



Netejar prèviament el cable mitjançant raspall o amb aire comprimit , sent aconsellable
la utilització d'un dissolvent per eliminar les restes de greix vella.



Utilitzar el lubricant adequat



Greixar el cable a fons.



Encara que una eslinga treballi en condicions òptimes , arriba un moment en què els
seus components s'han debilitat , i és necessari retirar-la del servei i substituir-la per
una de nova.



L'esgotament d'un cable es pot determinar d'acord amb el nombre de filferros trencats:
més del 10% dels mateixos comptats al llarg de dos trams del cablejat , separats entre
si per una distància inferior a vuit vegades el seu diàmetre



També es considera un cable esgotat :
o Per trencament d'un cordó
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o

o
o
o



Quan la pèrdua de secció d'un cordó del cable , a causa de trencament dels
seus filferros visibles en un pas de cablejat , arribi al 40% de la secció total del
cordó .
Quan la disminució de diàmetre del cable en un punt qualsevol del mateix
abast el 10 % en els cables de cordons o el 3 % els cables tancats .
Quan la pèrdua de secció efectiva , per trencament de filferros visibles , en dos
passos de cablejat arribi al 20% de la secció total .
A més dels criteris assenyalats per a la substitució d'un cable , també haurà de
retirar si presenta algun altre defecte considerat com a greu , com ara
aixafament , formació de nusos , coques , etc.

Així mateix, una eslinga es rebutjarà quan presenti deficiències greus en els
accessoris i terminals , com ara:
o Punts de picada o oxidació avançada
o Deformacions permanents ( doblegats , aixafaments , allargaments , etc . )
o Zones aplanades a causa del desgast .
o Esquerdes .
o Lliscament del cable respecte als terminals
o Femelles fluixes.

Eslingues de cadena


Abans de posar en servei una cadena és imprescindible una revisió a fons de la
mateixa , a fi de rebutjar aquella que no ofereixi garanties de seguretat per la seva
conservació .



Les cadenes han de mantenir lliures de nusos o torçades , enrotllant en tambors ,
eixos o politges ranurades .



L'emmagatzematge es farà tenint en compte la possibilitat d'oxidació per la presència
de la humitat • Quan s'utilitzin per elevar càrregues d'arestes agudes , es col · locarà
entre la cadena i la càrrega un tac de material tou , o angles de protecció arrodonits .



No s'han de realitzar entroncaments mitjançant nusos , lligat amb filferro , passant una
anella a través d'un altre , etc .



Aquestes unions s'han de fer mitjançant argolles d'unió desmuntables o, si no amb
baules dotats de maniguets roscats .



El fred disminueix la resistència de la cadena fent fràgil . Per això , en temps fred
(especialment amb temperatures inferiors a 0 º C ) es carregarà amb menys pes de
l'indicat en la cadena .



Emprar accessoris ( grillons , argolles , etc . ) Adequats .



No colpejar amb martells o altres objectes les baules de la cadena .



Cada longitud de cadena , cable o abraçadora d'elevació que no formi part d'un tot ha
de portar una marca o , si això fos possible , una placa o una anella inamovible amb
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les referències del fabricant o del seu representant legal establert en la Comuniqueu
Europea i la identificació de la certificació corresponent .


La certificació ha d'incloure les indicacions exigides per les normes harmonitzades o ,
a falta d' això , les indicacions mínimes següents :
o El nom del fabricant o el del seu representant legalment establert.
o La descripció de la cadena o cable .
o Les seves dimensions nominals
o La seva fabricació
o El material usat en la seva fabricació
o Qualsevol tractament metal · lúrgic especial a què hagi estat sotmès el material
o En cas de prova , la indicació de la norma utilitzada.

La càrrega màxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable , en funció de les
aplicacions previstes es pot indicar una gamma de valors


En el càlcul d'eslingues per suportar una càrrega determinada , cal tenir en compte
que quan els ramals no treballen verticalment , l'esforç que realitzen cada un dels
ramals creix en augmentar l'angle que formen amb la vertical .

Ganxos


S'han de seguir les normes i precaucions següents:
o Han de disposar de marcatge CE.
o Els ganxos seran d' acer o ferro forjat .



Estaran equipats amb pestells i altres dispositius de seguretat .



Les parts que estiguin en contacte amb cadenes , cables o cordes seran arrodonides .



No es deformarà el ganxo per augmentar la capacitat de pas del cable .



En cap cas s'ha d'escalfar un ganxo , ja que es modificaran les característiques de
l'acer



Durant la connexió de la càrrega es controlarà que l'esforç sigui suportat pel seient del
ganxo , no pel pic .



Un ganxo obert o doblegat ha de ser destruït

Eslinga tèxtil


Per a càrregues amb cantell viu s'han d'utilitzar proteccions adequades



No es permet l' ús de trincatges com a elements d'elevació .



Depenent de l'ample de cinta queda determinada la resistència de càrrega :
o Ample de Cinta 25mm = Càrrega de trencament 1 Tn .
o Ample de Cinta 35mm = Càrrega de ruptura 3 Tn .
o Ample de Cinta 50mm = Càrrega de trencament 5 Tn .
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 El factor de seguretat que hem de respectar en eslingues compostes per aquest material
és de 7:1 , sent el seu contingut en polièster del 100% i seguint les indicacions de la
Norma Europea EN 1492-2.

 Totes elles han de respectar una càrrega màxima segons la forma de treball que adoptin ,
molt variada i versàtil en eslingues d'aquesta classe

Escales de mà
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR

B

A

M



Caigudes a nivells inferiors, degudes a incorrecta col·locació
de la mateixa.



Trencament de graons.

M

M

M



Lliscament de la base per excés d’inclinació.

B

A

M



Cops amb l’escala al fer-la servir incorrectament

M

M

M

Normes bàsiques de seguretat
 Es col·locaran apartats dels elements mòbils que poden derrocar-les.
 Es col·locaran fora de les zones de pas.
 El suport inferior es realitzarà sobre una superfície plana, igual que la superior.
 L’ascens i descens dels operaris es farà d’un en un.
 L’ascens i descens es farà sempre de front a l’escala, és a dir, mirant els esglaons.
 Es prohibeix portar a les escales pesos superiors a 25 kg.
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 Les escales dobles o de tisores, han de tenir cadenetes per impedir que s’obrin al
utilitzar-les.
 Les escales de mà s’instal·laran de forma que la inclinació màxima sigui de 75 graus (la
distància entre el suport inferior i la projecció vertical sigui 1/4 de la longitud del
travesser).
 Les escales de mà de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, sense defectes, i
estaran protegides mitjançant vernissos transparents.
 Les escales han de tenir als seus extrems sabates anti-lliscants.
 Han de sobrepassar en 90 cm , com a mínim, l’alçada a salvar, mesurant-se aquesta cota
en vertical des del pla a l’extrem superior del travesser.
 Les escales de mà estaran subjectades en el seu extrem superior a l’objecte o estructura
al qual donin accés.
 Es prohibeix l’ús d’escales de mà per accedir a alçades superiors a 5 metres.
 Per alçades superiors a 5 metres s’utilitzaran escales amb protecció d’anells.

Grups electrògens
Utilització de grups electrògens fixes i portàtils.
Riscos

Mesures preventives
 Obligatori marcatge CE de maquinària.
 Aquests equips només seran utilitzades per personal autoritzat i instruït, amb una
formació específica i adequada.
 Cada equip ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en
el qual s'indiqui, entre altres coses: la instal · lació, la posada en servei, la utilització,
manteniment i revisions programades, etc.
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 Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic.
 Mantenir nets els rètols de seguretat instal · lats a la màquina i reemplaci els que faltin.
 El manteniment, revisions i reparacions generals només seran efectuats per personal
autoritzat.
 Respectar en tot moment la senyalització de l'obra.
 No es manipularan els dispositius de seguretat sota cap concepte.
 La potència del generador serà superior al màxim consum estimat en obra.
 Es disposarà de claus de connexió i desconnexió de l'aparell. Parada d'emergència.
 Les portes del quadre de control i de l'interior romandran tancades.
 La connexió, desconnexió i verificació la realitzarà personal capacitat i amb formació
específica.
 Disposarà de senyalització de risc elèctric.
 No es col·locarà sobre superfícies humides.
 Se situarà lluny d'apilaments i elements combustibles
 La protecció de les envoltants i preses de corrent serà IP 45 en monofàsic i IP 67 en
trifàsic.
 Proveir sempre amb l'equip apagat.
 Disposar d'un extintor a la proximitat de l'equip.
Grups amb posada a terra:
 S'instal·larà de manera que resulti inaccessible per a persones no especialitzades ni
autoritzades per al seu maneig.
 La seva ubicació estarà perfectament ventilada per evitar la formació d'atmosferes
tòxiques o explosives.
 El neutre del grup estarà posat a terra en el seu origen, el mateix que la massa del grup,
que també estarà connectada a terra. Les dues preses de terra han de ser elèctricament
diferents.
 El grup alimentarà, en cas necessari, a un quadre general que, a més de l'aparellatge
d'ús i protecció de tota la instal·lació, disposarà de:
o

Sistema per posada a terra general de les masses dels receptors elèctrics que
facin servir, totalment independent elèctricament de les posades a terra del
grup.

o

Sistema de protecció diferencial d'acord amb la resistència elèctrica de la
posada a terra, sent la sensibilitat no major a 30 mA.
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o

A la posada a terra del quadre general es connectaran les masses de la
maquinària elèctrica de la instal·lació.

 Tots els instruments de control s'han de conservar en perfecte estat d'ús.
 Les operacions de manteniment seran les recomanades pel fabricant.
 Tota reparació s'ha de fer a màquina parada i únicament per personal especialitzat.
 Grups sense posada a terra:
o

Cal utilitzar només eines de doble protecció.

o

És recomanable que la tensió màxima del grup serà de 220 V i la seva
potència màxima 10 KVA.a instal·lació del grup electrogen serà realitzada
segons les disposicions establertes en el REBT.

o

Hauran d'disposar d'un cable de protecció d'unió entre el xassís i el motor.

 Quadres de distribució:
o

Disposaran d'un interruptor general de tall + Interruptor diferencial +
interruptors de tall per cada circuit de sortida.

o

Comprovar el diferencial periòdicament.

o

Se sol·licitarà a l'empresa instal · ladora la correcta connexió de la posada a
terra i comprovació de la resistència del circuit de protecció.

o

Les portes del quadre elèctric romandran tancades.

o

La connexió, desconnexió i verificació la realitzarà personal capacitat i amb
formació específica.

o

Disposarà de senyalització de risc elèctric.

o

No es col·locarà en zones en les que plogui directament sobre el quadre.

o

En cas d'obres de gran longitud o edificació, se situarà un quadre a cada
planta.

 Cables de distribució:
o

No s'han d'utilitzar conductors amb aïllament defectuós.

o

Les connexions entre cables no es poden fer amb cinta, cal utilitzar clavilles
homologades.

o

Els conductors no s'han de situar directament sobre el sòl. Si això no és
possible utilitzar canalització plàstica per entubarlos.

o

En ambient humit o intempèrie els cables aniran situats sobre pal en alçada.

o

La secció del cable serà prevista en funció de la demanda de potència.
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o

Si es detecta un escalfament pot ser degut a una fallada d'aïllament o un excés
de potència demandada per les màquines connectades a aquest cable.

o

Evitar desordre amb excés de cables "enredats" sobre el sòl.

Equips de Protecció Individual
Les proteccions seran les següents:
 Botes de seguretat.
 Guants de protecció dièlectrics i per manipulació de combustibles
 Casc de protecció durant la càrrega i descàrrega.
 Armilla reflectant.

1.4.- Serveis de salubritat i confort del personal
1.4.1.- Instal·lacions de higièniques
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Lavabos: com a mínim un per a cada 10 persones.
Vestuaris: Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
Menjador: Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i
2 m2 per treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt
de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat,
amb tapa) per a dipositar les escombraries.

1.4.2.- Local d’assistència a accidentats
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a
l’oficina d’obra.
L’armari farmaciola, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives
auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics,
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa
portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portàtil, custodiada per l’encarregat.
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El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
 desinfectants i antisèptics autoritzats
 gases estèrils
 cotó hidròfil
 benes
 esparadrap
 apòsits adhesius
 estisores
 pinces
 guants d’un sol ús
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

1.5.- Instal·lacions provisionals
1.5.1.- Instal·lació elèctrica provisional d’obra
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre
amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
Comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial contra contactes
elèctrics indirectes, i mensualment, amb els aparells escaients, que es dispari correctament a
la intensitat de defecte que tingui prefixada.
Tenir cura del manteniment dels punts d’unió de la línia d’enllaç de la posta a terra amb
l’elèctrode de la carcassa metàl·lica de les màquines. Tota la maquinària d’obra haurà d’estar
connectada a la xarxa de presa de terra.
Qualsevol part de la instal·lació, es considerarà sota tensió mentre no es comprovi el contrari
amb aparells destinats a l’efecte.
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Els conductors, si van pel terra, no es trepitjaran ni es col·locaran materials sobre d’aquests;
al creuar zones de pas estaran protegits adequadament.
Els aparells portàtils, seran estancs a l’aigua i convenientment aïllats.
Les bases d’endolls hauran de ser homologades i amb tapa. No s’han de fer servir per
alimentar receptors amb una intensitat superior, ni connectar diversos receptors encara que
no es superi la intensitat nominal. La parella mascle-femella de les preses de corrent hauran
de ser del mateix tipus.
Les llums per a l’enllumenat general i accessoris es situaran a una distància mínima de 2,50
m del terra, aquelles on es pugui arribar amb facilitat estaran protegides amb una coberta
resistent.
Existirà una senyalització, prohibint-se l’entrada de persones no autoritzades als locals on
estigui instal·lat l’equip elèctric, així com l’advertència de risc d’electrocució sobre els quadres
elèctrics de l’obra.
Es substituiran les mànegues, immediatament que presentin un deteriorament de la capa
aïllant de protecció.
Es comprovarà la xarxa de preses de terra i es procedirà al seu manteniment al llarg de la
durada de la instal·lació.
Els grups hauran de presentar presa de terra en el cas de que no estiguin connectats a la
presa de terra del quadre general.

1.5.2.- Instal·lació contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. Les precaucions generals per la prevenció i la
protecció contra incendis seran les següents:
 Es realitzarà una revisió periòdica de les instal·lacions elèctriques provisionals, de les
provisions de substàncies combustibles amb envasos tancats i convenientment aïllats i
protegits.
 Es prohibirà fumar als magatzems amb elements de combustió fàcil.
 S’han de considerar altres mitjans d’extinció, com sacs de sorra, aigua, etc.
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles; per això la importància de l’ordre i la
neteja a tots els treballs, fonamentalment a les escales.
 Es col·locaran senyals de localització, indicant la posició de l’extintor, sortides
d’emergència, prohibició de fumar a magatzems amb productes inflamables, etc.
 Revisió dels extintors anual del seu estat de funcionament.
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 S’avisaran als bombers immediatament en cas d’incendi.
 Ensinistrament en l’ús d’extintors per part dels treballadors.
 Aquells treballs que impliquin elevació de temperatura, tall amb projecció de partícules
incandescents i soldadura es faran en llocs adequats on no existeixi risc d'incendi.
 Es retiraran de la zona de treball aquells materials que siguin combustibles. En cas de no
poder realitzar la retirada de materials combustibles es procedirà a protegir-los mitjançant
flassades humides.
 Es vigilarà la caiguda d'espurnes i projeccions incandescents i una vegada finalitzat el
treball es supervisarà l'entorn.

1.6.- Àrees auxiliars. Acopis i maquinaria
Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.
Les zones d’apilament
adequadament.

provisional

estaran

balisades,

senyalitzades

i

il·luminades

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

1.7.- Tractament de residus i substàncies perillosses
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc
on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.

1.8.- Senyalització dels riscos de treball
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, entre
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus
de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzarse sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
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 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes,
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en
els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de
les senyals o panells de senyalització.
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

1.9.- Aplicació de la seguretat al manteniment i conservació de l´obra
El Reial decret 1.627/1997 exigeix que a més dels riscos previsibles durant el transcurs de
l'obra es contemplin també els riscos i mesures correctivas corresponents als treballs de
reparació, conservació i manteniment de les obres construïdes.
La dificultat per desenvolupar aquesta part de l'Estudi de Seguretat estreba que en la majoria
dels casos no existeix una planificació per al manteniment i conservació, d'altra banda, és
difícil fer la previsió que elements han de ser reparats.
L'experiència demostra que els riscos que apareixen en les operacions de manteniment,
entreteniment i conservació són molt similars als quals apareixen en el procés constructiu, per
això remetem a cadascun dels epígrafs dels desenvolupats en l'Estudi de Seguretat i Salut,
en els quals es descriuen els riscos específics per a cada fase d'obra.
Aquesta Avaluació de Riscos será entregada al Contractista de l’obra per la seva informació.
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1.10.- Formació i informació
Tots els treballadors presents a l'obra han de tenir una formació teòrica i pràctica, suficient i
adequada, en matèria preventiva, específica a les funcions que exerceixi o els equips de
treball que manipuli.
La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador,
adaptar-se a l'evolució dels riscos ia l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos
necessari.
Els treballadors presents en l'obra, les empreses estiguin sota el Sector de la Construcció,
han de disposar de la formació obligatòria descrita en el V Conveni del Sector de la
Construcció vigent de 2012-2015. La formació preventiva recollida en aquest conveni inclou
una formació inicial, o de primer cicle, denominada Aula Permanent i una formació de segon
cicle específica per a diversos oficis.
Els treballadors assignats amb funcions de recursos preventius, o que assumeixin funcions
preventives en obra com a responsables de seguretat o supervisors de seguretat, han de
comptar amb, almenys una formació de Nivell Bàsic en PRL, d'acord igualment a l'exigit en el
IV Conveni del Sector de la Construcció.
La formació en PRL en l'obra serà una activitat preventiva de màxima importància. En funció
de les unitats d'obra, equips de treball a emprar, concurrència d'activitats, presència de
treballadors autònoms, etc, es planificarà en cas de ser necessari la realització d'activitats
formatives i informatives específiques impartides en el propi centre de treball pel Servei de
Prevenció o empresa especialitzada.
Igualment, caldrà informar per escrit a tots els treballadors de l'obra sobre els riscos presents
al centre de treball, en relació amb el seu lloc de treball, incloent-hi totes les activitats que el
treballador pugui executar, informació sobre els productes químics, maquinària, equips de
treball, etc. Aquesta informació ha de recollir els riscos, mesures preventives, equips de
protecció, mesures d'emergència, etc, incloses en el present PSS de l'obra i Annexos.
Aquesta informació podrà ser lliurada pel responsable de cada empresa contractista o
subcontractista als seus treballadors.
Es disposarà dels registres necessaris que acreditin la formació i informació de tots els
treballadors presents en l'obra.
El contingut d'aquest apartat serà igualment aplicable als treballadors autònoms presents en
l'obra, llevat dels requisits específics del Conveni de la Construcció.
Les empreses presents en l'obra l'activitat no estigui inclosa en el Sector de la Construcció,
han de complir els requisits específics del seu conveni col · lectiu d'aplicació pel que fa a
activitats formatives, en cas de disposar-ne.
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1.11.- Reconeixement metge previ als treballadors
En funció del que estableix l'article 22 de la Llei 31/95 l'empresari garantirà als treballadors al
seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu
treball.
Aquesta vigilància es realitzarà a través de reconeixements mèdics amb protocols específics
en funció dels riscos del treball a ocupar, aquest reconeixement ha de ser previ i obligatori a
l'inici de l'activitat repetint després de forma anual, o segons la freqüència estimada pel metge
assignat a la vigilància de la salut. Aquests reconeixements posteriors al previ no tenen
caràcter obligatori però si ha de constar la renúncia del treballador per escrit, aquest caràcter
de voluntarietat serà possible en aquells casos en què no hi hagi una disposició legal en
relació amb la protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat que obligui a
realitzar reconeixements previs i periòdics als treballadors que ocupin un lloc de treball en què
hi hagi un risc de malaltia professional, així com segons el que estableix l'avaluació de riscos
elaborada pel Servei de Prevenció.

1.12.- Serveis de prevenció i organització de la seguretat a l’obra
L'empresa constructora està obligada a disposar d'una organització especialitzada de
prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que estableix el Reial decret 39/1997, citat:
quan tingui una plantilla superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi,
mancomunat o aliè contractat a aquests efectes, en qualsevol cas degudament acreditat
davant l'autoritat laboral competent o, en supòsits de menors plantilles, mitjançant la
designació d'un o diversos treballadors, adequadament formats i acreditats a nivel bàsic,
segons estableix el Reial decret 39 / 1997.
L'empresa contractista encomanar a la seva organització de prevenció la vigilància de
compliment de les obligacions preventives d'aquesta, plasmades en el pla de seguretat i salut
de l'obra, així com l'assistència i assessorament al Cap d'obra en totes les qüestions de
seguretat es plantegin al llarg de la durada de l'obra.
Almenys un dels treballadors destinats a l'obra posseirà formació i ensinistrament específic en
primers auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos
en què es produeixi un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que
aquests siguin.
Tots els treballadors destinats a l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements
mèdics preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos,
realitzats en el departament de medicina del treball d'un Servei de Prevenció acreditat.
Per tal d'aconseguir que el conjunt de les empreses concurrents en l'obra tinguin la informació
necessària sobre la seva organització en matèria de seguretat en aquesta obra, així com el
procediment per asegurar el compliment del pla de seguretat i salut de l'obra per part de tots
els seus treballadors, aquest pla de seguretat i salut contemplarà l'obligació que cada
subcontracta designi abans de començar a treballar en l'obra, almenys:
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Tècnics de prevenció designats per la seva empresa per a l'obra, que ha de planificar
les mesures preventives, formar i informar als seus treballadors, investigar els
accidents i incidents, mantener actualitzat i complet l'arxiu de seguretat i salut de la
seva empresa en obra.



Recursos preventius, amb la funció de vigilar el compliment del pla de seguretat i salut
per part dels seus treballadors i dels seus subcontractistes, així com d'aquells que, tot i
no ser de les seves empreses, puguin generar risc per als seus treballadors.

1.13.- Coordinació activitats
Com s'especifica en el REIAL DECRET 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria
de coordinació d'activitats empresarials, la coordinació d'activitats empresarials per a la
prevenció dels riscos laborals ha de garantir el compliment dels objectius:


L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts a
l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per
les empreses concurrents en el centre de treball.



L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre
de treball.



El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de
treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com greus o molt greus o
quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la
seva incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.



L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els
treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva
prevenció.

Pel que en aquesta obra es realitzaran:


Intercanvi d'Informació entre contractista, subcontractistes i treballadors autònoms
mitjançant la posada a disposició i informació als subcontractistes i treballadors
autònoms del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, incloent totes les seves modificacions i
actualitzacions. Aquest intercanvi d'informació quedarà documentat per escrit.



Es procedirà a l'elaboració d'Annexos al Pla de Seguretat i Salut d'acord necessitats
que es plantegin en el transcurs de l'obra. S'informarà sobre els mateixos als
directament i indirectament afectats.



Impartició d'instruccions a través dels Comandaments directes de l'obra, de la Direcció
Facultativa del Coordinador de Seguretat i Salut i de la Inspecció de Treball.



Mitjançant l'assignació i presència dels Recursos Preventius i la seva col · laboració
entre ells.
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Mitjançant la Constitució d'una Comissió de Coordinació de subcontractistes i
Celebració de Reunions periòdiques.

En el cas de concurrència d'activitats amb les instal·lacions existents, es procedirà de la
manera següent:


El coordinador de seguretat i salut serà informat d'aquesta situació immediatament (en
cas que ho desconegui).



S'organitzarà una reunió de coordinació d'activitats empresarials
responsables de les contractes i els coordinadors de seguretat i salut.



Es realitzarà un intercanvi d'informació de riscos dels plans de seguretat i salut.



S'establiran condicions preventives de cara a la concurrència.



S'intercanviaran dades sobre els responsables d'execució i prevenció de les obres a fi
de realitzar una correcta coordinació entre ells.

entre

els

De manera general, en l'obra, serà constituïda una Comissió de Coordinació amb
subcontractistes integrada per l'equip d'obra i un representant de cada empresa
subcontractista, Treballadors Autònoms.
Aquesta Comissió es reunirà, almenys, mensualment, de forma ordinària, i extraordinàriament
en funció de les necessitats preventives immediates o urgents de l'obra, davant de canvis de
projecte, canvis de procediments constructius, canvis en les previsions del Pla, davant
l'ocurrència de accident / so Incident / s, a petició de qualsevol de les parts implicades en
matèria preventiva, relatius a la Prevenció de l'obra, aixecant actes de les reunions, les quals
s'arxivaran a la carpeta de Seguretat i Salut. A aquesta reunió serà convocat el Coordinador
de Seguretat i Salut.

1.14.- Pla d’emergència i evacuació interna d’accidents
Una actuació preventiva eficaç respecte dels riscos només es pot fer mitjançant la planificació,
posada en pràctica, seguiment i control de les mesures de Seguretat i Salut integrades en les
diferents fases del procés constructiu. L'elaboració d'aquest Pla d'Emergències i Evacuació
respon a la posada en marxa d'aquestes mesures.
Per tant, posteriorment a l’acceptació del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista estarà
obligat a redactar el Pla d’emergències i evacuació interna d’accidentats a les obres de
l’edificació. Per l’obra en qüestió, en aquest pla s’haurà d’adjuntar, com a mínim, la següent
documentació:


Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’obra: Adreça postal de l’emplaçament.
Telèfon i fax. Nom del director del pla d’autoprotecció i del director o directora del pla
d’actuació en emergència, en el cas que siguin diferents. Adreça postal, telèfon i fax.



Descripció detallada de l’obra i del medi físic en el qual es du a terme: Descripció de
cadascuna de les activitats dutes a terme objecte del pla; Descripció del centre on es
diguin a terme les activitats objecte del pla; Descripció de l’entorn urbà, industrial o
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natural en el qual figurin els edificis, instal·lacions i àrees on es du a terme l’activitat;
Descripció dels accessos. Condicions d’accessibilitat per a l’ajuda externa.


Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció. Inventari i descripció de
les mesures i mitjans, humans i materials, de què disposa l’entitat per controlar els
riscos detectats, afrontar les situacions d’emergència i facilitar la intervenció dels
serveis externs d’emergències. En aquest sentit, s’ha de descriure i nomenar les
següents figures:
o Cap d’emergències i persona substitutòria.
o Cap d’intervenció i persona substitutòria.
o Cap de zona i persona substitutòria.
o Equips de primera intervenció.
o Equips de segona intervenció.
o Equips d’alarma i evacuació.
o Equips de Rescat i Primers Auxilis.

També es descriuran les mesures i els mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació
de disposicions específiques en matèria de seguretat, és a dir: extintors, BIE’s, ventilacions
provisionals i tota mena de dispositius.


Pla d’actuació davant d’emergències. S’hi han de definir les accions que s’han de dur
a terme per al control inicial de les emergències, i s’hi ha de garantir l’alarma,
l’evacuació i l’auxili. Ha de comprendre:
o Identificació i classificació de les emergències: En funció del tipus de risc,
segons la gravetat i en funció de l’ocupació i mitjans humans.
o Procediments d’actuació davant emergències:
a) Detecció i alerta.
b) Mecanismes d’alarma.
b.1) Identificació de la persona que ha de donar els avisos.
b.2) Identificació del Centre de Coordinació d’Atenció d’Emergències de
Protecció Civil.
c) Mecanismes de resposta davant de l’emergència.
d) Evacuació i/o confinament.
e) Prestació de les primeres ajudes.
f) Maneres de recepció de les ajudes externes.
o
o

Identificació i funcions de les persones i equips que han de portar a terme els
procediments d’actuació en emergències.
Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació davant
d’emergències.
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Inventari d’equips de primers auxilis i assistència a accidental: ubicació i contingut de
farmacioles, assistència a accidentals.



Realització de simulacres: posada en pràctica i dies que es faran.

Directori de comunicacions:
1. Telèfons del personal d’emergències.
2. Telèfons d’ajuda exterior.
3. Altres formes de comunicació.
Plànols.
S’haurà d’elaborar, com a mínim els següents plànols:


Plànol d’evacuació interna d’accidentats.



Plànol d’ubicació d’equips d’extinció d’incendis per planta o obra.



Plànol d’ubicació de punts de trobada i centre de control.

1.15.- Extinció d’incendis
En cas d’incendis, explosions i/o deflagracions en el transcurs de les obres, és necessari
comptar in situ amb un bon sistema d’extinció d’incendis de tot tipus que garanteixi que en cas
que es produís aquesta situació accidental, aquest es pugui controlar i apagar en condicions
de seguretat.
Es preveu que en la present obra puguin existir materials comburents que originin les
següents classes de foc:

En base a això, en la present obra, s’empraran extintors de pols sec o polivalent (més
recomanable aquests) per la seva efectivitat sobre focs de classes A, B i C i inclús elèctrics
fins a 1000 volts, segons indicacions del fabricant, al costat de les casetes d’obra i en aquells
llocs que es cregui siguin susceptibles de generar incendis.
Per tant, es preveurà un equip d’extinció composat per 4 extintors de pols ABC i 1 de Co2.
Aquests aniran acompanyats de la corresponent placa fotoluminiscent que haurà de complir
totes les prescripcions de la norma UNE 23035 “Seguretat contra incendis. Senyalització
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fotoluminiscent”, i podran ser de categoria B (150 milicandelas de reflexió) al ser una obra
ubicada a la intempèrie i en les oficines i casetes de l’obra.
Abans de la seva implantació, el contractista haurà de verificar que han passat la
corresponent revisió anual de timbratge en cas de ser equips que s’han instal·lat prèviament
en altres obres. No s’acceptaran equips que ja hagin estat utilitzats per extingir focs amb
anterioritat. El detall de les operacions està indicat en la Norma UNE 23120:
El manteniment de extintors portàtils contra incendis haurà de contemplar els següents
aspectes:


Comprovació del pes i pressió en el seu cas.



En el cas d'extintors de pols amb ampolleta de gas d'impulsió es comprovarà el bon
estat de l'agent extintor i el pes i aspecte extern del ampolla.



Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts mecàniques.

1.16.- Planificació preventiva aplicable al risc d’agents atmoferics
A continuació s'estableixen una sèrie de mesures encaminades a la protecció dels
treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva seguretat
i salut.
Es disposarà en obra d'informació meteorològica actualitzada a fi de planificar l'execució dels
treballs.
En jornades amb previsió de condicions climatològiques adverses, com i com, presència de
tempestes, fortes pluges, vents intensos, etc, es prendran les següents mesures:


No estarà permès l'utilització de grues ni la manipulació mecànica de càrregues.
o

En aquelles situacions de condicions extremadament severes, els treballs en
obra amb algun tipus de risc derivat d'aquestes inclemències seran suspesos.

o

La maquinària elèctrica, especialment la de gran potència no podrà utilitzar-se
en cas de tempestes amb aparell elèctric.

o

Els treballs en rases profundes amb risc d'enfonsament seran suspesos en cas
de pluges intenses.

o

Es disposarà de previsió de bombes de buidatge en cas de treballs en rases,
pous, soterranis, etc.

o

El tancament i aplecs d'obra seran revisats i reforçats, en cas de ser necessari,
en jornades amb forts vents.

1.17.- Planificació de l’acció preventiva
El Contractista inclourà en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra un procediment a través del
qual es va a garantir l'aplicació dels principis de l'acció preventiva durant les següents tasques
o activitats:
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o

Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja: Com es va a emmagatzemar el
material necessari i innecessari, si es va a eliminar periòdica o immediatament, si va a
haver-hi personal encarregat d'això, etc… Tot això aplicat a les diferents fases,
tasques i operacions.

o

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació:
S'indicarà entre altres qüestions com es va a accedir als llocs, les vies de circulació
utilitzades, els elements de delimitació necessaris per a cada tall, etc...

o

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars: En general
es donarà preferència a la manipulació mecànica enfront de la manual. Quant a la
manipulació mecànica s'atendrà al que es disposa al R.D 1215/97. S'haurà de tenir en
compte que els equips a emprar i els mitjans d'hissat hauran de ser compatibles entre
si i amb la càrrega a transportar.

o

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors:

o

S'establirà un procediment segons el qual es pugui verificar que l'engegada i posterior
manteniment de les instal·lacions i quants dispositius siguin precisos per a l'execució
de l'obra s'efectuen d'acord amb les instruccions donades per fabricants, instal·ladors,
tècnics, etc…

o

S'indicarà que es disposarà d'un arxiu dels registres documentals de les activitats
d'inspecció, revisió i manteniment.

o

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:

o

En funció dels materials a emprar i de les seves característiques fisicoquímiques
s'especificaran les diferents àrees assignades a cadascun d'ells així com les vies
d'accés a les mateixes.

o

D'altra banda es determinaran les zones amb accés restringit de personal, delimitant
aquestes i especificant els procediments per garantir aquesta restricció.

o

S'especificarà també les mesures de seguretat a les zones de magatzematge i
s'indicarà també que per a les substàncies i preparats perillosos s'atendrà a
l'especificat en les fitxes de dades de seguretat que acompanyen a cadascuna d'elles.

o

La recollida dels materials perillosos utilitzats:

o

S'haurà d'indicar quins seran aquests, i com es va a procedir a la retirada.

o

En qualsevol cas, la recollida ha d'indicar-se que es realitzarà d'acord amb la legislació
específica que li correspongui a cadascun d'ells.

o

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs:
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o

Es tractaran en aquest apartat els que per la seva naturalesa no tenen la
condició de perillosos. S'indicarà com es van a emmagatzemar i evacuar:
contenidors, tremuges de desenrunament, cintes transportadoras, etc.

o

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

o

Totes les empreses que participin en l'obra hauran de tenir designada una
persona encarregada de les funcions de coordinació d'activitats empresarials.

o

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o
activitat que es realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra:

o

Les incompatibilitats internes es veuran a través del cronograma d'obra i les
externes caldrà definir-les entre les quals es puguin presentar, tals com a
presència de tràfic, les provinents d'altres obres, treballs en edificis en ús, etc

o

S'indicarà que aquest procediment serà actualitzat a mesura que vagi avançant
l'obra, així com en el cas que encara no es tingui definit algun dels punts,
s'indicarà que serà elaborat una vegada que comenci l'obra.

En Tarragona, Agost de 2.019

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
INVALL,S.A
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2.- PLANOLS
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3.- PLEC DE CONDICIONS
3.1.- Disposicions legals d’aplicació
L’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, estarà regulada a tot al llarg de la seva
execució, a més de per les definicions del present estudi, per les següents normatives, que es
consideren d’obligat compliment per a les parts implicades:
Convenis col·lectius.


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



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



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



“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)“.



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



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



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



“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)”.
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“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.



“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.



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



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



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



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



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.
1627/1997 de24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.



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



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



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



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



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


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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
204 de 25 de agosto)”.
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Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcción
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).



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



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



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



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



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



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



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



''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
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febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''


''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''



''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''



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



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



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



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



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



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



''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
protección civil ante el riesgo químico.'' que se modifica, con relación al plomo, el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH).''



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

Prescripcions tècniques a complir por les instal·lacions elèctriques


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


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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Normes tècniques de incendis



Ordenances municipals.



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.
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Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).



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

Normes tècniques a complir pels equips de protecció individual


“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.



Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE
8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.



“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.



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



“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número
C(2006) 777]”.



Normes Tècniques Reglamentàries.

Normes de seguretat aplicables a equips i maquinaria


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



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


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



Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.



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



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



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



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



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



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



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



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
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“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de
2005)”.



“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”



''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de
aplicación de plaguicidas.''



Instruccions Tècniques Complementaries:



“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio''
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de
26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de
1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28
de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de
1998)”.



“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes
a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de
julio de 2003)”.



“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.



“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

Normes de senyalització


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



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



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

Normes relatives a condicions ambientals


Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).
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Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).



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



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



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



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



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



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



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



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



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

Normes diverses


“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.
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“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo
1999)”.



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



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



Convenis col·lectius.



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

de
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3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra
De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscs Laborables, els principis de l’acció
preventiva que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en
particular, en les següents tasques o activitats:
A. El compliment del pla operatiu de control de la concentració de gasos tòxics i/o
perillosos.
B. El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
C. L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
D. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
E. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
F. 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.
G. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
H. L’emmagatzemament i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
I. L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
J. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
K. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que
es realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra.
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3.3.- Obligacions dels contractistes i subcontractistes
1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:


Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen el l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l’article 10 del present Reial Decret.



Complir i fer complir al seu personal l’establert al pla de seguretat i salut al que es
refereix l’article 7 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre.



Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, tenint en compte, en el
seu cas, les obligacions sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en
l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, així com les disposicions
mínimes establertes en l’annex IV del present Reial Decret, durant l’execució de l’obra.



Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que han d’adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l’obra.



Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció
facultativa.

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les
mesures preventives fixades al pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els
correspondran a ells directament, o en el seu cas, als treballadors autònoms per ells
contractats.
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències
que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al pla, als termes de l’apartat 2 de
l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.
3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.4.- Obligacions dels treballadors autònoms
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:
A. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats
indicades a l’article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre.
B. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’annex IV del R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre durant l’execució de l’obra.
C. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscs que estableix per als
treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.
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D. Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats
empresarials establerts a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals,
participant en particular en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués
establert.
E. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat al Reial Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
F. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció
facultativa.

3.5.- Condicions dels mitjans de protecció
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o
data d’entrega.
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser
concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment).
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgades o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

3.5.1.- Proteccions personals
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normas de Homologación del Ministerio de
Trabajo (O.M. 17/05/72, BOE 29/05/74) i al d’equips de protecció individual (R.D. 773/1997 de
30 de maig de l’Estat espanyol, sempre que existeixi en el mercat.
En els casos en que no existeixi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a
les seves respectives prestacions.

3.5.2.- Proteccions col·lectives
Els elements de protecció col·lectiva tindran preferència sobre els de protecció individual i
s’adjuntaran a les característiques fonamentals següents:


Tanques de limitació i protecció:
o Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, estan construïdes a base de tubs
metàl·lics.
o Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.



Límits de desplaçaments de vehicles:
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o

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per
mitjà de rodons clavats al mateix, o d’altra forma eficaç.



Corredors de seguretat:
o Podran realitzar-se a base de portalons amb peus drets i llinda a base de
taulons embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de
taulons.
o Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o
perfils i la coberta de xapa).
o Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es previngui puguin
caure, col·locant elements esmorteïdors sobre la coberta (sacs, capa de sorra,
etc.).



Baranes:
o Disposaran de llistó superior a una alçada de 90 cm, de suficient resistència
per a garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi,
així com el corresponent entornpeu.



Filats:
o Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstos.



Lones:
o Seran de bona qualitat i de gran resistència a la prolongació de la flama.



Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges
de xarxes:
o Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.



Interruptors diferencials i connexió a terra (massa):
o La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de 30
mA i per a força de 300 mA. La resistència de les connexions de terra no serà
superior a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor
diferencial, una tensió màxima de 24 V.
o Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la època més
seca de l’any.



Extintors:

3.6.- Serveis de prevenció
3.6.1.- Coordinadors en matèria de seguretat i salut
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs,
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
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El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de
desenvolupar les següents funcions:
A. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
o

En prendre les decisions tècniques i d’organització per a planificar els diferents
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultàniament o
successiva.

o

En estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o
fases de treball.

B. Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas,
els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i
responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei
de Prevenció de Riscs Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les
tasques o activitats a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret.
C. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l’últim paràgraf de
l’apartat 2 de l’article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos
necessària la designació de coordinador.
D. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals.
E. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de
treball.
F. Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin
accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos
necessària la designació de coordinador.

3.6.2.- Llibre d’incidències
A cada centre de treball existirà amb motiu de control i seguiment del pla de seguretat i salut
un llibre d’incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a l’efecte.
El llibre d’incidències serà facilitat per:


El col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i
salut.



La oficina de Supervisió de Projectes o organisme equivalent quan es tracti d’obres de
les Administracions públiques.

El llibre d’incidències, que haurà de mantenir-se sempre en l’obra, estarà en poder del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre
tindran accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de
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prevenció a les empreses intervinents en l’obra, els representants dels treballadors i els
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions públiques competents, les quals podran fer anotacions en el mateix,
relacionades amb la finalitat que al llibre se li reconeixen en l’apartat 1.
Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la
direcció facultativa, estaran obligades a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una còpia
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. Igualment
hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d’aquest.

3.6.3.- Servei Tècnic de Seguretat i Salut
L’obra haurà de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual
serà la prevenció de riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs i assessorar
al Cap d’Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.
Així mateix, investigarà les causes dels accidents esdevinguts per a modificar els
condicionants que els van produir per a evitar la seva repetició.
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, o diversos treballadors autònoms, la direcció de l’obra, abans de l’inici dels treballs
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

3.6.4.- Servei mèdic
L’empresa constructora comptarà amb Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat.

3.7.- Instal·lacions mèdiques
Es disposarà d’un local destinat a Farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clínic
per a atendre qualsevol accident, a més de tots els elements d’assistència als treballadors i
altres funcions necessàries pel control de la sanitat en l’obra.
Serà obligatòria l’existència d’una farmaciola de tall en aquelles zones de treball que estiguin
llunyanes a la farmaciola central, per a poder atendre petites cures, dotats amb
l’imprescindible material actualitzat.

3.8.- Instal·lacions d’higiene i benestar
Considerant el nombre previst d’operaris, es preveurà la realització de les següents
instal·lacions.

3.8.1.- Vestidors
Es disposarà d’una zona de vestidors pels treballadors amb penjadors
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3.8.2.- Serveis
Disposarà d’un local amb els següents serveis:


Inodor en cabina individual.

3.9.- Pla de seguretat i salut
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi al
personal, així com als seus medis i mètodes d’execució.

En Tarragona, Agost de 2.019

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
INVALL,S.A
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4.- PRESSUPOST
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Amidaments
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L´OBRA CIVIL
DECANTADORS SECUNDARIS DE L´EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS
Obra
CAPITOL

1

SPIN1001

Pàg.:
01
01

U

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01
PROTECCIONS INDIVIDUALS

Casc de seguretat per a ùs normal, contre cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g homologat segons
UNE_EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

2

SPIN1002

U

8,000

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
unicersal, amb visor transparent i tractament contra l'enelament, els ultraviolats, el ratjllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

SPIN1006

U

8,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleres antisoroll, homologar segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

4

SPIN1007

U

8,000

Parella de guants antihumitat resistents als productes quimics, de neoprè sense suport i folrat de colo, amb
maniguets fins a mig avantbraç
AMIDAMENT DIRECTE

5

SPIN1013

U

8,000

Parella de botes baìxes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistens a lahumitat de
pell rectificada, amb anvoltant del turnell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscantm falca amortidora
d'impactes al talò i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
CAPITOL

1

SPCO1001

01
02

U

SPCO1005

Malla de valizamiento de polipropilè d'1 metre d'alçada, amb el desmuntatge inclòs

U

SPCO1007

H

1

SEIN1001

01
03

U

1,000

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
CAPITOL

280,000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons cerd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

8,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01
PROTECCIONS COL·LECTIVES

AMIDAMENT DIRECTE
2

1

1,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01
EXTINCIÓ D' INCENDIS

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressiò incorporada, pintat, amb support a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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DECANTADORS SECUNDARIS DE L´EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
CAPITOL

1

SIHB1001

01
04

mes

1

2

SMPR1001

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aillament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

SMPR1003

01
05

U

U

1,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01
INSTALACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
CAPITOL

2

2,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01
MEDICINA PREVENTIVA

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Reconeixement mèdic

EUR

Quadre de Preus
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L´OBRA CIVIL
DECANTADORS SECUNDARIS DE L´EDAR DE TARRAGONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

SEIN1001

U

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressiò incorporada, pintat, amb support a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

41,35

€

P-2

SIHB1001

mes

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aillament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

122,50

€

P-3

SMPR1001

U

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en
el treball
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

114,49

€

P-4

SMPR1003

U

Reconeixement mèdic
(TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

33,18

€

P-5

SPCO1001

U

Malla de valizamiento de polipropilè d'1 metre d'alçada, amb el desmuntatge inclòs
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

0,60

€

P-6

SPCO1005

U

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons cerd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

21,15

€

P-7

SPCO1007

H

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

30,07

€

P-8

SPIN1001

U

Casc de seguretat per a ùs normal, contre cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g
homologat segons UNE_EN 812
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

3,28

€

P-9

SPIN1002

U

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura unicersal, amb visor transparent i tractament contra l'enelament, els ultraviolats,
el ratjllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

5,21

€

P-10

SPIN1006

U

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleres antisoroll, homologar segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

13,98

€

P-11

SPIN1007

U

Parella de guants antihumitat resistents als productes quimics, de neoprè sense suport i
folrat de colo, amb maniguets fins a mig avantbraç
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

6,31

€

P-12

SPIN1013

U

Parella de botes baìxes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistens a lahumitat de pell rectificada, amb anvoltant del turnell encoixinat, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscantm falca amortidora d'impactes al talò i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

18,79

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Tarragona, agost de 2.019
L´enginyer autor del Projecte

Jordi Bessa Panadès
Enginyer de Camins, Canals i Ports
INVALL, S.A.

Pàg.:

2

Pressupost
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L´OBRA CIVIL
DECANTADORS SECUNDARIS DE L´EDAR DE TARRAGONA

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01

CAPITOL

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1

1 SPIN1001

U

Casc de seguretat per a ùs normal, contre cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g homologat segons UNE_EN 812 (P - 8)

3,28

8,000

26,24

2 SPIN1002

U

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilizables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura unicersal, amb visor transparent i
tractament contra l'enelament, els ultraviolats, el ratjllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 9)

5,21

8,000

41,68

3 SPIN1006

U

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleres
antisoroll, homologar segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 10)

13,98

8,000

111,84

4 SPIN1007

U

Parella de guants antihumitat resistents als productes quimics, de
neoprè sense suport i folrat de colo, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 11)

6,31

8,000

50,48

5 SPIN1013

U

Parella de botes baìxes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistens a lahumitat de pell rectificada, amb
anvoltant del turnell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscantm falca amortidora d'impactes al talò i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 12)

18,79

8,000

150,32

TOTAL

CAPITOL

01.01

380,56

Obra

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01

CAPITOL

02

PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 SPCO1001

U

Malla de valizamiento de polipropilè d'1 metre d'alçada, amb el
desmuntatge inclòs (P - 5)

0,60

280,000

168,00

2 SPCO1005

U

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons cerd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 6)

21,15

1,000

21,15

3 SPCO1007

H

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 7)

30,07

1,000

30,07

TOTAL

CAPITOL

01.02

219,22

Obra

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01

CAPITOL

03

EXTINCIÓ D' INCENDIS

1 SEIN1001

TOTAL

CAPITOL

U

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressiò incorporada,
pintat, amb support a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 1)
01.03

41,35

1,000

41,35

41,35

Obra

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01

CAPITOL

04

INSTALACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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DECANTADORS SECUNDARIS DE L´EDAR DE TARRAGONA

PRESSUPOST

1 SIHB1001

TOTAL

mes

CAPITOL

Pàg.:

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aillament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P 2)

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01

05

MEDICINA PREVENTIVA

1 SMPR1001

U

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de Seguretat i Salut en el treball (P - 3)

2 SMPR1003

U

Reconeixement mèdic (P - 4)
01.05

245,00

245,00

CAPITOL

CAPITOL

2,000

01.04

Obra

TOTAL

122,50

2

114,49

2,000

228,98

33,18

8,000

265,44
494,42

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL

01.01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

380,56
219,22

CAPITOL

01.02

PROTECCIONS COL·LECTIVES

CAPITOL

01.03

EXTINCIÓ D' INCENDIS

CAPITOL

01.04

INSTALACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

CAPITOL

01.05

MEDICINA PREVENTIVA

Obra

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01

41,35
245,00
494,42
1.380,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.380,55
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 19028.01

1.380,55
1.380,55

EUR
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1.- INTRODUCCIÓ
L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició” estableix un precedent a nivell nacional en la
gestió de residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi Gestió de
Residus es pretén incorporar al Projecte un document de seguiment, control i valoració dels
residus de construcció i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret.
El promotor de les obres, com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el
reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte
d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.

2.- NORMATIVA I DISPOSICIONS DE REFERENCIA
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
- DECRET 64/1982, sobre reglamentació parcial del tractament de deixalles i residus.
- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació
dels olis usats
- DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
- DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits
controlats.
- DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
- DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
- DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol de 2009, s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
- DECRET 69/2009, de 28 d'abril de 2009, s'estableixen els criteris i els procediments
d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- DECRET 89/2010, de 29 de juny de 2010, 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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- LLEI AUTONÓMICA 5/2012, de 2012.03.20, Article 87 de la Llei Autonòmica de mesures
fiscals, financeres i administratives, del 20 de març, de la Modificació del Decret legislatiu
1/2009, del text refós de la Llei reguladora de els residus.
- LLEI AUTONÒMICA 9/2011, de29/12/2011, capítol IV, de la Llei de promoció de l'activitat
econòmica, de modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
- REIAL DECRET 833/1988, de 20 de juliol, per el que s’aprova el reglament per a l’execució
de la llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.
- ORDRE DE 13 DE OCTUBRE DE 1989, per la que es determinen els mètodes de
caracterització de residus tòxics i perillosos.
- REIAL DECRET 952/1997, de 20 de juny, per el que es modifica el reglament per la
execució de la llei 20/1996, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics y Perillosos, aprovat
mitjançant el Real Decret 833/1998 de 20 de juliol.
- LLEI 11/1997, de 24 de abril, de Envaso i Residus d’Envasos.
- REIAL DECRET 782/1998, de30 d’abril pel que se aprova el Reglament per al
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus
d’Envasos.
- REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, per el que es regula la eliminació de
residus mitjançant el dipòsit a abocador.
- ORDRE 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
- REIAL DECRET 9/2005, de 14 de gener, pel qual s´estableix la relació d´activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndars per a la declaració de sòls
contaminants.
- REIAL DECRET 679/2006, de 2 de juny, per el que es regula la gestió dels olis industrials
utilitzats.
- REIAL DECRET 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels
residus de construcción i demolició.
- REIAL DECRET 1304/2009, de 31 de juliol de 2009, es modifica el Real Decret 1481/2001,
de 27 de desembre, per el que es regula la eliminació de residus mitjançant el dipòsit a
abocador.
- LLEI 22/2011, de 28 de juliol de 2011, de residus i sòl contaminats.
- REIAL DECRET-LLEI 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi
ambient.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L'OBRA
CIVIL DECANTADORS SECUNDARIS DE L'EDAR DE TARRAGONA

Annex núm. 5. Estudi de Gestió de Residus
Pàgina 3 de 24

- LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector
públic.

3.- DEFINICIÓ DE CONCEPTES
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la
definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d’abril, es generi en una
obra de construcció o demolició.
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni
de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a
la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants
de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius
ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Productor de residus de construcció i demolició: La persona física o jurídica titular de la
llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui
necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica
titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o
demolició.
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui
al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus.
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra
de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors
autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els
treballadors per compte aliè.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L'OBRA
CIVIL DECANTADORS SECUNDARIS DE L'EDAR DE TARRAGONA

Annex núm. 5. Estudi de Gestió de Residus
Pàgina 4 de 24

4.- CODIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no
tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb
l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.
Els principals residus que es podran produir durant les obres son els següents:


Formigons procedents de demolició



Terres



Cablejat elèctric



Metalls



Maons



Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

5.- QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS A OBRA
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus
de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus generats a l’obra.
Es consideren dos orígens de generació de residus:


Els generats directament, que corresponen als enderrocs, i als moviments de terres.



Els generats indirectament, que corresponen als residus generats a partir de les
diferents activitats executades a l’obra (generació de plàstics, fustes, runes, ferralles,
paper i cartró i restes vegetals).
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REPARACIÓ OBRA CIVIL DECANTADORS SECUNDARIS - EDAR TARRAGONA

Obra:
Situació:

43006 Puerto de Tarragona

Municipi :

Comarca :

Tarragona

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grav a i sorra compacta
grav a i sorra solta
argiles
terra v egetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3

0,00 t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra
poden

coexistir

terres reutilitzades i

terres portades a mateixa obra

abocador

altra obra

no

no

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,025

1470,000

0,062

7,350

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

v idre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

………

-

0,000

-

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

fibrociment

totals d'enderroc

0,6961

1470,00 t

0,7544

7,35 m3

Residus de construcció
Codificació residus
Pes/m
LER 2
Ordre MAM/304/2002
(tones/m2)

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

totals de construcció

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

(m3)
0,0393

0,0000
0,0000
0,0236
0,0000
0,0030

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0354
0,0000
0,0039

0,0380

0,0128

0,0285

0,0856

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0036
0,0047
0,0025
0,0020

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0135
0,0311
0,0356
0,0054

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

(m3/m2)

Volum aparent

0,0896

0,0500

(tones)
0,0266

0,04 t
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha prev ist reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de mov iments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat , es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conserv ació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la sev a utilització
3.- Els materials granulars (grav es, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

0,00 m3

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m3

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m3

altres :

0,00 t

0,00 m3

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

reutilizació

m3 (+20%)

terra v egetal
grav es/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

a la mateixa obra
0
0,00
10,14311268
0,00
0
0,00
0,6
0,00
0

Total

10,74311268

0,00
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Terres per a l'abocador

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
10,14
0,00
0,60
0,00

0,00

10,74
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* Dins els residus especials hi ha inclo so s els envaso s que co ntenen restes de matèries perillo ses, vernisso s, pintures, diso lvents, desenco frants, etc... i els materials que
hagin estat co ntaminats per aquests. To t i ser dificilment quantificables, estan presents a l'o bra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han prev ist operacions de destria i recollida selectiv a dels
residus a l'obra en contenidors o espais reserv ats pels següents residus
R.D. 105/2008

projecte*

no

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

No especials Contenidor per Vidre

si
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

si

* A la cel·la pro je c t e apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la po sibilitat d'incrementar les fraccio ns que se separen, per po der-ne millo rar la
gestió , però e n c a p c a s e s pe rm e t no s e pa ra r s i e l R .D . ho o bliga .

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus
les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o v alorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
adreça
gestor

No perillosos

Ecotrans Tarraco

codi del gestor

C/ De La Classificació 8, Tarragona E1666.16
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6.- 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.
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 reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir
una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.
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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 instal·lacions de
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

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.

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ O ELIMINACIÓ A LES QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS
7.1.- GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIAL
Principalment els residus no especials que s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres
d’urbanització 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
(inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu
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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 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.
Segons el que assenyala l'article 5 els residus de construcció i demolició hauran de separar
en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes
fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents
quantitats:


Formigó: 80 t.



Maons, teules, ceràmics: 40 t.



Metall: 2 t.



Fusta: 1 t.



Vidre: 1 t.



Plàstic: 0,5 t.



Paper i cartró: 0,5 t.

Tot i que, segons els valors anteriors no es requereix la ubicació en obra de contenidors per la
segregació dels residus anteriorment esmentats, de cara a mantenir unes bones pràctiques
ambientals, el present document inclou la seva implantació, quedant a decisió de la Direcció
de les Obres la seva implementació final.

7.2.- 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 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats., es
considera residu perillós tot aquell que presenta una o diverses de les característiques
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perilloses enumerades en l'annex III, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb
el que estableix la normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya
sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.
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:



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 oliosos, han d'estar en instal·lacions 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.

7.3.- DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA
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
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.
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus
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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 residus
generats 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 instal·lacions de gestió
autoritzades.
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:


Fitxes d’acceptació.



Fulls de seguiment.



Fulls de seguiment itinerant.



Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin
autoritzats per l’autoritat corresponent.

7.4.- GESTORS DE RESIDUS
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la
pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: HTTP://WWW.ARC-CAT.NET/CA/HOME.ASP
Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada
gestor de residus, en les imatges adjuntes.

Dades de Contacte
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ECOTRANS TARRACO SL - TARRAGONA
Codi NIMA: E1666.16
Adreça: C/ CLASIFICACION, 8 POL. ENTREVIAS NAVE 14. 43006, TARRAGONA.
Mòbil: 618 87 89 38
E-mail: info@ecotranstarraco.com

7.5.- MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant els treballs,
aquests es realitzaran de tal manera que els diversos components puguin separar-se
fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials
obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus
especials, no especials i inerts.

7.6.- 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, pedres, etc.
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes excepte el
formigó)
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Formigó

CODI LER: 170101
Metall

CODI LER: 170407
Fusta

CODI LER: 170201, 150103
Plàstic

CODI LER: 170203, 150102

Paper i cartró
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CODI LER: 150101,

No especials barrejats

Residus admesos: poda, orgànica, vidre, etc.

CODI LER: codis admesos en dipòsits de residus no especials que no tinguin un contenidor
propi. 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:

Especials

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus
especials 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
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perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislació de residus especials.

7.7.- CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT DELS RESIDUS NO ESPECIALS
EN OBRA
Pot presentar el següent escenari:
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 maons,
teules, materials ceràmics i derivats del guix.
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes.
Formigó. LER 170101
Segregació en un contenidor de residus inerts amb destinació a un gestor autoritzat. Abans
d’evacuar el formigó, s’ha de verificar que no esta barrejat amb altres residus.
Principalment s’originen en l’enderroc d’estructures i obres de fàbrica.
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes.
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.
Contenidors de residus no especials
Ferralla. LER 170407
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques
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 metàl·lics.
Fusta. LER 170201
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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
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 instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de
cobertes i fusteria de PVC.
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).
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: Reciclatge de mescles asfàltiques.
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Fibra de vidre. LER 170604
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.
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.
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).
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7.8.- CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT DELS RESIDUS ESPECIALS EN
OBRA
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 metàl·lics, 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.
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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 metàl·lics, 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.
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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
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.
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.

8.- PLÀNOLS
S'inclou en aquest annex el plànol amb la ubicació de les instal·lacions auxiliars d'obra, parc
de maquinària, zona de tractament i gestió dels residus d'obra.
Els plànols podran ser modificats en un futur amb l’objecte de poder adaptar-se a les
característiques de l’obra, sempre que existeix un acord previ de la direcció facultativa de
l’obra.
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9.- PRESSUPOST
A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus, tant dels residus directes com
indirectes. Que provenen d’aquelles activitats diferents al moviment de terres i enderrocs.
La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i
enderrocs es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols
corresponents.
CONCEPTE
Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRET 105/2008, amb mitjans manuals
Residus no especials
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 9 m3 de capacitat
Residus no especials
Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no especials amb una densitat
0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

UT

AMID.

IMPORT

7,47

PREU
UNITARI
18,93 €

M3

M3

7,35

51,51 €

378,60 €

M3

0,31

18,16 €

5,63 €

M3

0,135

18,16 €

2,45 €

Tn

0,054

18,16 €

0,98 €

M3

0,05

18,16

0,91 €

141,41 €

Residus de plàstic
Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Residus de fusta
Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 7,85 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Residus de ferralla i metàl·lics
Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Residus de paper i cartró
TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS

529,98

El total del cost de la gestió de residus de la construcció generats en obra és de 529,98 euros.
Aquest import s’adjunta al pressupost general com a partida alçada a justificar.
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ANNEX 6. REPORTATJE FOTOGRÀFIC
S’inclouen a continuació diverses imatges de l’estat actual de la instal·lació àmbit del present
Projecte Constructiu a fi de deixar constància de l’estat actual de les mateixes.
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1.- CAPÍTOL 1. CONDICIONS GENERALS
1.1.- Definició i àmbit d’aplicació
1.1.1.- Definicions, documents i ordre de prevalència
El present Document núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant PPTP)
del “PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L’OBRA CIVIL
DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE L’EDAR DE TARRAGONA” conté i desenvolupa el
conjunt d’instruccions, normes i especificacions a seguir en l’execució de les obres incloses
en aquest Projecte.

1.1.2.- Disposicions legals a tenir en compte
L’execució de les obres es regirà pels seus documents contractuals així com per la resta de
normativa vigent d’aplicació, tant de caràcter general com específic a l’àmbit de la construcció.
En aquest sentit, les principals normes a tenir en consideració son les que es citen a
continuació:


Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques.



Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.



Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s’estableixen las disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.



Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.



Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i d’enderrocs.



Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic per a
baixa tensió.



Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de formigó
estructural (EHE-08)



Reial Decreto 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació.
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Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el documento bàsic DB HR
de “protecció enfront al soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial
Decret 314/2006, de 17 de març.



Correcció d’errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el
Codi Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008).



Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, por el que se aprova la instrucció per a la
recepció de ciments (RC-08).

Per a l'aplicació i compliment d'aquestes normes, i per a la interpretació d'errors o omissions
continguts en elles, es seguirà, tant per part de la contracta adjudicatària com per la de la
Direcció d'Obra, l'ordre de major a menor rang legal de les disposicions que hagin servit per a
la seva aplicació.
L’adjudicatari del Contracte (en endavant Contractista) estarà obligat al compliment de totes
les instruccions, plecs i normes de tota índole promulgades per l’entitat contractant i d’altres
organismes competents en els treballs a realitzar, quedant a decisió del Director d’Obra
resoldre qualsevol discrepància que pugui existir.

1.2.- Disposicions generals
1.2.1.- Subcontractes
Cap part de l’obra no serà subcontractada sense autorització expressa de la propietat o
l'Enginyer Director de l'Obra. Es regirà per l’establert a la normativa vigent al respecte.
Les solꞏlicituds per cedir a qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i
acreditant que l'organització que s'ha d'encarregar de la realització dels treballs objecte del
subcontracte, està capacitada i equipada per a la seva execució.
L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat
contractual.

1.2.2.- Quadres de preus
Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes
al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'entendrà que inclouen sempre el
subministrament, manipulació i ús de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats
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d'obra corresponents fins al correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament
s'exclogui alguna a l'article corresponent.
Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de
maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transport, eines i totes les operacions directes
precises per al correcte acabament de les unitats d'obra, llevat que expressament s'exclogui
alguna a l'article corresponent.
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la
conservació i manteniment fins el compliment del termini de garantia.
Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran contractuals a tots els efectes.
El contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació als esmentats preus sota
cap concepte ni pretext d'errada o omissió.
Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única i exclusivament en
el supòsit de que calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o
d'altres motius no s'arribin a concloure les contractades. El contractista no podrà pretendre la
valoració de les mateixes mitjançant una descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat
quadre.
Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2
no poden servir de base al Contractista per reclamar cap modificació dels preus assenyalats
amb lletra al Quadre de Preus núm. 1.

1.2.3.- Personal del contractista
El Contractista comunicarà a l'Enginyer Director de l'Obra el personal i els mitjans auxiliars
que disposarà a l'obra.
L'Enginyer Director de l'Obra, quan per a la bona marxa de les mateixes ho estimi necessari,
exigirà al Contractista l'augment o la substitució del personal i dels mitjans auxiliars. El
Contractista estarà obligat al seu compliment.

1.2.4.- Seguretat i salut a les obres
L'adjudicatari haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria de
seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables en
aquestes matèries.
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El Contractista instalꞏlarà al seu càrrec les instalꞏlacions sanitàries prescrites per la legislació
vigent sobre el tema.
Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre.
El Contractista de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant diürna com
nocturna,

d'acord

amb

les

vigents reglamentacions i les
instruccions tant del Director de
l'obra com del Coordinador de
Seguretat i Salut.
Tant les senyals com la seva
utilització i manteniment seran
amb càrrec al Contractista.
El Contractista s'haurà d'atendre
a les disposicions vigents per a
la prevenció i control d'incendis. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que
s'encenguin focs innecessaris i serà responsable de la propagació dels mateixos, encara que
fossin necessaris per a l'execució de les obres i dels danys i perjudicis que es puguin produir.

1.3.- Descripció de les obres
1.3.1.- Antecedents
L’EDAR de Tarragona va ser construïda l’any 1992 per a tractar les aigües residuals de la
ciutat de Tarragona, del polígon industrial Francolí i del polígon de Riu Clar. Aquesta es troba
situada en el marge dret del riu Francolí, just en el punt de trobada amb el mar. La superfície
construïda és de aproximadament 40.000 m2, protegits amb una tanca en tot el seu perímetre.
Aquesta planta consta de dues línies d’aigua, equipades amb un pretractament, una
decantació primària, i un tractament secundari. En els decantadors secundaris es produeix la
clarificació de l´efluent i l’extracció de fangs biològics.
L’EDAR de Tarragona disposa de dos decantadors secundaris fabricats amb formigó i
construïts l’any 1992. Tots dos decantadors es troben en servei des de fa 27 anys pel que en
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l'actualitat es poden observar alguns danys en la superfície de les seves parets a causa de la
corrosió i el desgast generat pel seu ús durant tant de temps.

1.3.2.- Objecte
L'objecte principal del present Projecte Constructiu es la total definició tant a nivell tècnic com
econòmic de les actuacions a dur a terme per la rehabilitació dels elements mecànics dels
ponts decantadors secundaris de l’EDAR de Tarragona.

1.3.3.- Descripció
L'objecte principal de les obres és el de reparar els alçats dels recintes decantadors
secundaris que s'han vist afectades pels efectes agressius del sulfhídric present en les aigües
així com pel desgast generat per l'abrasió de les mateixes.
Per aquest motiu s'ha previst en el present projecte una metodologia per a la reparació de les
superfícies afectades mitjançant l'aplicació de diversos productes específics.

1.3.4.- Plànols d’obra
El Contractista estarà obligat a introduir les modificacions que calguin perquè es mantinguin
les condicions de qualitat, estabilitat i seguretat que es demanen al Projecte, sense dret a cap
modificació de preu ni de termini total o parcial d’execució de les obres.
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre l’obra projectada a la Direcció de les Obres. Aquesta modificació tampoc
dóna dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres. Al
cursar una proposta d’aquestes característiques el Contractista haurà d’assenyalar el termini
de temps en el qual precisa rebre la contestació perquè no es vegi afectat el programa de
treball. La no contestació dintre d’aquest termini s’entendrà com a denegació de la petició
formulada.
Serà responsabilitat del Contractista el manteniment i posta a disposició de la Direcció de les
Obres d’un arxiu de plànols actualitzat de l’execució real de les obres, a efectes de liquidació,
corrent a càrrec seu les despeses ocasionades.
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1.3.5.- Contradiccions, omissions o errors
Les omissions en el Plec o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els Plànols i
Plec de Prescripcions, o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al
Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que han d’executar-se com si
haguessin estat complerta i correctament especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.

1.4.- Inici de les obres
1.4.1.- Replanteig
A l’inici dels treballs es signarà el pertinent Acta de Comprovació del Replanteig donant, a
partir d’aquest moment, inici al termini d’execució dels treballs. A l'Acta és farà constar
expressament que s'ha comprovat la completa correspondència, en plantes i cotes relatives,
entre la situació dels senyals fixos que s'han construït en el terreny i les homologades
indicades en els Plànols, on estan referides les obres projectades així com també que els
esmentats senyals són suficients per poder determinar perfectament qualsevol part de l'obra
projectada d'acord amb els Plànols que figuren en el Projecte, sense que hi hagi cap dubte
sobre la seva interpretació.
En el cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per poder determinar
perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els que es necessitin perquè pugui determinarse i ser aprovada l'acta.
Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en el
document de plànols, haurà de comunicar-se per escrit a la Direcció d'Obra amb la justificació
corresponent pel seu contrast i, si s'escau, amb posteriors correccions. En cas de no
presentar-se formalment aquestes, els perfils de terreny original que s'empraran pels
amidaments seran els d'aquest projecte.
Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les parts
d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les que li
proporcioni la Direcció d'Obra en cas de modificacions aprovades o disposades pel propietari.
Per això fixarà en el terreny, a més de les ja existents, els senyals i dispositius necessaris
perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a executar.
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La Direcció d'Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests
replantejos parcials. Podrà també, si així ho estima convenient, replantejar directament, amb
assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions
necessàries en les dades de replanteig general del projecte. Si alguna de les parts ho estima
necessari, també s'aixecarà acta d'aquests replantejos parcials i, obligatòriament de les
modificacions del replanteig general, havent-hi de restar indicades, les dades que considerin
necessàries per a la construcció i posterior amidament de l'obra executada.
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin
al verificar els replantejos parcials i comprovació de replantejos, seran a càrrec del
Contractista.
Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el
replanteig.
Serà obligació del contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instalꞏlacions,
amb les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents per tal que
no es derivi cap alteració de la làmina d'aigua prevista deguda a disconformitats d'altimetria
no detectades. Aquesta verificació anirà al seu càrrec.
Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial, per determinar qualsevol part de
l'obra general o de les auxiliars, haurà de donar coneixement a la Direcció d'Obra per a la
seva comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta part
d'obra.

1.4.2.- Programa de treball
El contractista haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida per la Direcció d'Obra
per a un seguiment conjunt de manera que un cop aprovada per aquesta, passarà a ésser la
contractual.
La programació haurà d'especificar els terminis parcials i data d'acabament de les diferents
activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També reflectirà les
dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials d'acabament.
Així mateix, aquesta programació haurà de presentar-se abans del començament de les
obres.
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Es presentarà igualment, una relació completa dels serveis i material que el contractista es
compromet a utilitzar a cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i
acceptats per l'Enginyer Director quedaran adscrits a les obres sense que mai puguin ésser
retirats pel Contractista sense autorització expressa de l'Enginyer Director.
L'acceptació del Pla i la posada a disposició dels mitjans proposats no implicarà excepció
alguna de responsabilitat per part del contractista, en cas d'incompliment dels terminis totals o
parcials convinguts.

1.4.3.- Començament de les obres
L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi per a la comprovació
del replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del
contracte que, en qualsevol mesura depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del
començament de les obres, amb les distincions que es puguin recollir a l'acta de replanteig.

1.4.4.- Sancions per incompliment del termini
Es podran fixar penalitats, la quantia de les quals es fixarà en el seu moment, en els següents
casos:
1.-

Defecte de qualitat de l'obra executada

2.-

Deficiències i/o endarreriments en la informació

3.-

Manca de compliment del termini global

4.-

Incompliments de terminis parcials

1.5.- Desenvolupament i control de les obres
1.5.1.- Assaigs
El Contractista estarà obligat a la presentació d’un programa de control de qualitat que
sotmetrà a l’aprovació del Director de les Obres.
El Contractista haurà de disposar del seu propi laboratori a efectes d’assegurar un mínim de
resultats corroborats en les seves peticions d’”apte” al laboratori de la DO.
El Contractista vindrà obligat a modificar les dosificacions previstes en aquest Plec, si així ho
exigeix l’Enginyer Director a la vista dels assaigs realitzats.
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1.5.2.- Materials
En aquest capítol s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials
que hauran de ser utilitzats a l’obra.
En el cas que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits haurà
de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que
haurà de complir la normativa tècnica vigent. Per això, i encara que per les seves
característiques singulars o menor importància relativa no hagin merescut ser
objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà condicionada a l’aprovació de
l’Enginyer Director, qui podrà determinar les proves o assaigs de recepció que estan adequats
a l’efecte.
En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que podria deduir-se de la seva
procedència, valoració o característiques, esmentades en algun document del Projecte.
Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del Quadre
de Preus núm. 2, serviran només per al coneixement del cost d’aquests materials aplegats a
peu d’obra, però per cap concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les
mescles ni el volum necessari en aplec per aconseguir la unitat d’aquest executada en obra.
El transport dels materials no serà objecte d’amidament i abonament independent, ja que es
considera inclòs en els preus de tots els materials i unitats d’obra qualsevol que sigui el punt
de procedència dels materials i la distància de transport.

1.5.3.- Seguretat i salut en el treball
D’acord a la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública, el Contractista haurà d’elaborar un
“Pla de seguretat i salut en el treball” en el qual desenvolupi i adapti l’”Estudi de seguretat i
salut” contingut al Projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què
desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la DO, el Coordinador de Seguretat
i Salut i aprovació per l’Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de
Seguretat i Salut (o als representants dels treballadors).

1.5.4.- Conservació de les obres
El Contractista queda compromet a conservar el seu càrrec, fins que siguin rebudes
provisionalment totes les obres que integrin el Projecte.
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1.5.5.- Neteja final de les obres
Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la seva
neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instalꞏlacions,
magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia

1.5.6.- Execució de treballs no especificats en aquest plec
L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren
en aquest PPTP, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o
en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins de la bona pràctica per a
obres similars.

1.5.7.- Normes i precaucions per a l’execució de les obres
La direcció executiva de les obres correspon al contractista, que haurà de disposar de l'equip
adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels treballs
necessaris per realitzar-los, així com de les conseqüències imputables a dita execució. En
particular es disposarà d'especial cura i precaució quan concorrin condicions climatològiques
adverses, ja que els danys derivats per aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al
seu càrrec.
En el cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que
es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes irreparables. En el cas de gelada el
contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels efectes de la
mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser desenvolupats en condicions
normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.). Les parts danyades de les obres
s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec.
El contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les
característiques particulars d'aquesta obra ja pot tenir conseqüències molt negatives en el
ritme d'execució.
La materialització del replanteig haurà d'ésser respectada en tot moment, fins a l'acabament
dels treballs i si durant l'execució dels mateixos hagués de desaparèixer inevitablement
alguna part d'ell, serà necessari prendre les referències precises, prèvia autorització de la
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Direcció de les Obres, per poder suplir en tot moment i amb exactitud la materialització
desapareguda.
Els materials necessaris per a les obres d'aquest Projecte, s’acopiaran a l’interior de la Zona
d’Instalꞏlacions Auxiliars prevista al Projecte, en una zona perfectament delimitada per aquest
fi i amb l’accés restringit únicament a personal de les obres.
Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, aquest haurà de ser sotmès a l'aprovació de
l'Enginyer Director, qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs decidirà la seva aprovació o
rebuig.
En aquest darrer cas, el contractista és obligat a retirar els materials rebutjats fóra de les
obres, sense dret a indemnització sota cap concepte.
Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, sense ser
complida aquesta, el material passarà a ésser propietat de la Propietat, sense que per això
pugui exigir indemnització alguna del contractista.

1.5.8.- Normes per la recepció de les obres
En quant a la recepció de les obres i el seu termini de garantia s’estarà al disposat al
Contracte i la legislació de referència.

1.6.- Responsabilitats especials del contractista
1.6.1.- Respecte amb el medi ambient i evitació de contaminacions
En tot moment la construcció de les obres no pot ser nociva pel medi ambient de la zona. El
contractista vetllarà de manera acurada per evitar les afeccions a la natura que el normal
desenvolupament dels treballs pugui ocasionar.
El contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial. Sobre tot
s’evitaran els vessaments de neteges de cubes de formigó a zones diferents de les previstes
que no sigui a l’interior de la pròpia obra.
La Direcció d’Obra es reserva el dret d’imposar sancions, del tipus que estimi oportú, si el
contractista incompleix les advertències anteriorment citades.
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1.6.2.- Us durant el període de garantia
Durant aquest període de garantia es podrà emprar normalment l'obra, provant tots els
assaigs no destructius que es desitgi, els quals, aniran a càrrec del contractista.
Durant aquest període de garantia el contractista està obligat a conservar i mantenir l'obra i a
corregir qualsevol defecte apreciat, sempre que no es degui a l'ús inadequat.
Queda inclòs en aquest concepte el piconat de camps, l'arranjament dels camins i altres
reposicions i arranjaments que dicti la Direcció d'Obra.

1.6.3.- Conservació de les obres durant la seva execució i termini de
garantia
El contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser
rebudes, essent aquesta conservació a càrrec del mateix contractista.
Igualment està obligat el contractista, a la conservació i manteniment de les obres durant el
termini de garantia, havent de realitzar pel seu compte quantes operacions siguin precises per
mantenir les obres executades en perfecte estat.
Per a aquesta conservació no es preveu abonament independent, si no que es considera que
les despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol derivat d'elles quedaran
incloses als preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra.
En quant al termini de garantia de l’obra, s’estarà al previst al Contracte.
Si en efectuar el reconeixement final de les obres alguna d'elles no es trobés per rebre, es
concedirà un temps per solucionar els defectes a càrrec del contractista, amb un nou termini
de garantia, que fixarà la Direcció de l'Obra, sense que el contractista tingui dret a cap
indemnització per aquest concepte.

1.6.4.- Obligacions socials
La Propietat i la Direcció de les Obres podrà exigir, durant l'execució de l'obra, els
comprovants en els quals s'indiqui que la Contracta es troba al corrent dels pagaments
referents a Assegurances Socials, Accidents, Règim Fiscal, etc.
La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb pèrdua
de fiança.
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1.7.- Amidament i abonament de les obres
1.7.1.- Amidaments
A més dels previst en el Contracte, en cas d’esser necessari, s'observaran les següents
prescripcions.
La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en present
PPTP, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o es prevegin diverses, la
que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi la Direcció d'Obra.
Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el
sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra.
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament
s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es
fixarà a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en
compte a aquests efectes, els factors que apareixen en la Justificació de Preus o en els
Amidaments del Projecte.
Els excessos que resultin en amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra
projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent fins i tot la
Direcció exigir que es corregeixin les obres perquè responguin exactament a les dimensions,
pendents, etc. fixades als plànols.
Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no seran abonats si
els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, segons
estableix el Plec de Clàusules Administratives Generals, ni tampoc si aquests excessos són
inclosos en el preu de la unitat corresponent o, finalment, si figura explícitament en
l'amidament i abonament de la unitat corresponent que no seran d'abonament.

1.7.2.- Preus unitaris
El preu unitari que aparegui en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà als
Amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de
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preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errades o
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la
Memòria s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i
mans d'obra necessàries, quantitat, tipus i cost, horari de maquinària, quantitat, preu i tipus
dels materials bàsics, procedència o distància del transport, número i tipus d'operacions
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de
diversos components o diversos preus auxiliars, etc.), aquests
extrems no podran esgrimir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari.

1.7.3.- Obres que no son d’abonament
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de
l'Enginyer Director i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per
conveniència.

1.7.4.- Despeses de caràcter general a càrrec del contractista
Les següents despeses s’entenen a càrrec del Contractista per considerar-se incloses als
preus unitaris de les partides d’obra corresponents. En tot cas, en cas de contradicció u
omissió, prevaldran les estipulacions establertes al Contracte:


Les despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de
l'obra, excepte l'IVA, en cas d'ésser procedent.



Les despeses que originin al contractista el replanteig, programació, reconeixements i
assaigs de control de materials, control d'execució i proves recepció.



Despeses de permisos o llicències propis del contractista necessaris per a l'execució
de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.



La conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.



Despeses d'instalꞏlació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instalꞏlacions i eines.



Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.



Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de
deteriorament.
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Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.



Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents
a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte.



Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de
l'obra i zones dels voltants afectades per les obres.



Els danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra.



Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el programa
de treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es
produeixi a petició de la Direcció de les Obres i sigui motivada per retards no
imputables al Contractista.



Seran a càrrec del contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es
detalli a les clàusules particulars del Contracte.

1.8.- Compatibilitat i relació entre els documents que defineixen les
obres
D'una manera no limitativa, tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin
posteriorment, els documents contractuals del present Projecte són:


Document 1. Memòria i Annexos



Document 2. Plànols



Document 3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars



Document 4. Pressupost

Dins d'un mateix document serà sempre d'aplicació la condició més restrictiva.
Les omissions en Plànols i Plec, o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin
indispensables per dur a terme l'esperit o intenció de l'exposat als Plànols i Plec de
Condicions o que, per ús i costum hagin d'ésser realitzats, no només no eximeixen al
Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, si
no pel contrari, hauran d'ésser executats com si haguessin estat complets o correctament
especificats als Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques.
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2.- CAPÍTOL 2. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111100,B0111000.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REPARACIÓ OBRA CIVIL DECANTADORS
SECUNDARIS DE L’EDAR DE TARRAGONA

Doc. 3. P.P.T.P.
Pàgina 17 de 49

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.

B03 - GRANULATS
B031 - SORRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0314500.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
Sorra de marbre blanc
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
De pedra calcària
De pedra granítica
Sorra per a confecció de morters
Sorra per a reblert de rases amb canonades
Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
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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 17441): <= 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
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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):
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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 CRITERI 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:
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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.
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
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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:
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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 IIb (i sense classe específica):
<= 0,6% en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb
aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però
sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTER POLIMÈRIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0717001,B0715101,B0715201,B0715236.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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
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 amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
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3.- UNITAT I CRITERI 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
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN 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

B091- - ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
En dispersió aquosa
Aquós en dispersió vinílica
En solució alcohòlica
De poliuretà bicomponent
De poliuretà (un sol component)
De PVC
De resines epoxi
Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i
revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser
inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de
paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
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DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que
catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
Temperatura d'enduriment: >= 15°C
Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
Àcid cítric, 10%: 15 dies
Àcid làctic, 5%: 15 dies
Àcid acètic, 5%: 15 dies
Oli de cremar: Cap modificació
Xilol: Cap modificació
Clorur sòdic, 10%: 15 dies
Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir
olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i
revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i
als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant
principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
Densitat: ± 0,1%
Extracte sec: ± 3%
Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Data de caducitat
Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
Toxicitat i inflamabilitat
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Temps d'assecat
Rendiment
Per adhesius de dos components:
Proporció de la mescla
Temps d'inducció de la mescla
Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
Color
Densitat
Viscositat
Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a
partir de la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERI 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.

B0A - FERRETERIA
B0A3 - CLAU
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
Claus d'acer
Claus de coure
Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI 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
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 - PUNTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
Puntal rodó de fusta
Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin
les característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
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Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre: ± 2 mm
Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a
poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5 m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3 m
¦
1 T ¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI 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.

B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
B755 - MORTER IMPERMEABILITZANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B755B213.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un
material adequat per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:
Membrana rígida
Membrana elàstica
Penetració capil·lar
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Obturació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel
fabricant.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície
del suport.
S'han considerat els tipus següents:
Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua
forma un revestiment rígid sobre el suport.
Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una
mescla en pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic en
forma líquida, la mescla d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment
impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport sense que
apareguin fissures.
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:
Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2): ± 3% del valor declarat pel
fabricant
Identificació dels components: Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN
1504-2
Vida útil de la mescla (EN ISO 9514): ± 15% del valor declarat pel fabricant
Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868): ± 3 u
del valor declarat pel fabricant als 7 dies
Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3): 20 mm o ± 15% del valor declarat pel
fabricant
Contingut en aire (EN 1015-7): ± 2% del valor declarat pel fabricant
Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6): ± 5% del valor declarat
pel fabricant
Traballabilitat (EN 13395-2): ± 15% del valor declarat pel fabricant
Temps d'enduriment (EN 13294): ± 20% del valor declarat pel fabricant
Reacció davant del foc:
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1): <= 0,3%
Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770): <=
30 x 10 E-06 K-1
Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409): Ha de complir
l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):
Classe I: < 5 m (permeable al vapor d'aigua)
Classe II: < 50 m i <= 5 m
Classe III: > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)
Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3): < 0,1 kg/m2 x vh
Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 136871,2,3 i EN 1062-11): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
Resistència a la fissuració (EN 1062-7): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de
l'UNE-EN 1504-2
Assaig d'arrancament (EN 1542): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN
1504-2
Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4): Ha de complir l'especificat a la
Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
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Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11): Ha de complir
l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
Comportament antiestàtic (EN 1081): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de
l'UNE-EN 1504-2
Adhesió al formigó humit (EN 13578): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de
l'UNE-EN 1504-2
PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb
la humitat i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles,
expansius i permanents que obturen la xarxa capil·lar del material.
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:
Densitat aparent en pols (ISO 2811)
Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203): sense deteriorament superficial
Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)
OBTURACIÓ:
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies
d'aigua, on no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable.
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.
Ha de ser compatible amb el formigó armat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del producte
Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
Quantitat, (massa o volum)
Data de fabricació i vida mitja
Referència del lot
Diàmetre màxim dels àrids
Instruccions per la mescla i l'aplicació
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
Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment
Temps obert
Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas
Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei
Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles
Apte per a aigua potable, en el seu cas
Resistència a agents químics, en el seu cas
Condicions d'emmagatzematge
Especificacions de salubritat i seguretat
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REPARACIÓ OBRA CIVIL DECANTADORS
SECUNDARIS DE L’EDAR DE TARRAGONA

Doc. 3. P.P.T.P.
Pàgina 31 de 49

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de
la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

G - PARTIDES D'OBRA
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
G21J - REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G21J3122.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà
entre 2 cm i 8 cm, tant en paraments verticals com en paraments horitzontals, sense
cap limitació d'alçària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Repicat de l'element
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.
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 base ha de quedar neta de restes de material.
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.
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un
mateix nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical.
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.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir
i carregar.
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.
El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
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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.

K - PARTIDES D'OBRA
K4 - ESTRUCTURES
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K45R - REPARACIÓ DE FISSURA EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K45R21A5,K45R21R2.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
Escatat i raspallat d'armadures
Passivat d'armadures
Restitució de volum de formigó
Pont d'unió entre superfícies de formigó
Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
Determinació de la zona a sanejar
Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
Netejar les armadures de restes de formigó adherit
Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
Determinació de les armadures a sanejar
Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o
balcó:
Determinació de la zona a sanejar
Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
Netejar les armadures de restes de formigó adherit
Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del
fabricant, en dues capes
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Restitució del volum amb morter polimèric
Neteja de la zona de treball
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
A l'element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits.
Al volum reconstruït no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o
elements adherits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
S'han d'eliminar tots els fragments de formigó no adherits o en perill de
despreniment. Les armadures amb rovell s'han de destapar a tot el voltant.
S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa
referència als temps d'aplicació, tipus de barreja, eines i temps d'assecat.
Avanç d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les armadures.
El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i
s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert. S'han de respectar els gruixos màxims
de cada capa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O
NERVIS, ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
REPARACIÓ DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D'UNIÓ:
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K4D - ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS
K4DD - ENCOFRAT PER A MEMBRANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4DD1D12.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres
materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
Tapat dels junts entre peces
Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
Aplomat i anivellament de l'encofrat
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
Humectació de l'encofrat, si és de fusta
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
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CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat
Plànols executius del cindri i els seus components
Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils
metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen
amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids
i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han
d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles
en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments
fora de toleràncies
Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del
formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense
xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament
resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podentse utilitzar els següents procediments:
Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
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Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa suficients
Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin
la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als
tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de
fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder
fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de
tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la
DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment
de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o
beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Planor:
Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al
formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
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¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució
de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per
a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han
de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o
qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin
ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes
vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per
evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures
ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques
i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a
que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així
com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó
assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació
així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures
provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que
permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un
espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el
formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element,
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar
que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara
matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total
d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar
també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
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).
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
K786 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB MORTERS ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K78642G3.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través
dels elements constructius, mitjançant morters especials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Impermeabilització de parament:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Aplicació del revestiment
Acabat de la superfície
Cura del morter
Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir
tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
S'han de respectar els junts estructurals.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 10 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel
fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i
s'han de refer les parts afectades.
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials
estranys que dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un
revestiment anterior, etc.).
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les
condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la
superfícies de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es
corregiran abans d'executar la partida d'obra.
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal
de deixar-lo més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
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La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que
s'utilitza.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat
pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a
fora de l'àrea a impermeabilitzar.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del
morter.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment.
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i
la contaminació de la mescla.
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una
dessecació excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre
i quan l'ús d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls
que es formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa
sobre el formigó de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del
formigó i una segona capa sobre el formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la
DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les
tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
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.

K8 - REVESTIMENTS
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
K878 - NETEJA DE PARAMENT AMB MITJANS MECÀNICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K878C236.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REPARACIÓ OBRA CIVIL DECANTADORS
SECUNDARIS DE L’EDAR DE TARRAGONA

Doc. 3. P.P.T.P.
Pàgina 40 de 49

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials
diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat
de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
Sistemes a base d'aigua:
Aigua nebulitzada
Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals
d'interès històric-artístic)
Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
Apòsits aquosos amb materials absorvents
Sistemes a base de detergents o productes químics:
Agents quelants en suspensió en un gel
Resines d'intercanvi iònic
Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
Sistemes abrasius
Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície a netejar
Protecció de la resta de la façana
Execució de les operacions pròpies de la neteja
Repàs i neteja final
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les
unitats d'obra on intervenen conservadors-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
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades,
tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del
parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha
de restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels
productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un
canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de
deixar sals en la superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura
conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per
la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior
als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de
gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de
taques.
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S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que
deixi el material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna
del suport sobre el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la
façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els
elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que
l'element a netejar
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de
l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu
de la pedra inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la
neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar
aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap
força mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre
la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt
alterades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ
SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
NETEJA AMB BISTURÍ:
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
K8B2 - ANTICARBONATACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8B271E5.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
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Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superfícies de formigó o morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser
les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
ANTICARBONATACIÓ:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 95 micres; <= 1,3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és
superior a 50 km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
ANTICARBONATACIÓ:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a 8ºC
Humitat relativa de l'aire > 80%
No s'ha d'aplicar sobre superfícies humides.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona
adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Quan s'apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran
de tenir una antiguitat de 5 dies com a mínim.
Quan s'apliqui sobre suports molt absorbents s'ha de diluir la primera capa amb un 5%
d'aigua.
Les capes s'han d'aplicar amb els intervals especificats pel fabricant, en funció de
la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REPARACIÓ OBRA CIVIL DECANTADORS
SECUNDARIS DE L’EDAR DE TARRAGONA

Doc. 3. P.P.T.P.
Pàgina 43 de 49

3.- CAPÍTOL3. ALTRES ELEMENTS D’OBRA
La resta de materials a utilitzar dins les obres hauran de complir amb els estàndards de
qualitat fent-se necessària la aportació del pertinent Certificat de Qualitat dels mateixos.
De la mateixa forma l’amidament i abonament de les unitats d’obra es realitzaran de forma
conforme al Quadre de Preus Número 1, inclòs al Document Número 4 “ Pressupost” del
Present Projecte.

4.- CAPÍTOL4. ALTRES PRESCRIPCIONS
4.1.- Mesures i pla de seguretat de l’obra
4.1.1.- Drenatge
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en
perfectes condicions de drenatge.

4.1.2.- Gelades
Si existeix temor de què es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà totes les
zones que poguessin quedar perjudicades pels efectes consegüents. Les parts d’obres
danyades s’aixecaran i reconstruiran a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyali en
aquest Plec.

4.1.3.- Incendis
El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d’incendis i les instruccions complementàries que es dictin pel Director.
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i
serà responsable d’evitar la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres,
així com dels danys i perjudicis que es puguin produir.

4.2.- Control de qualitat
No serà d’abonament separat cap càrrec en concepte d’assaigs de Control de Qualitat,
estiguin o no previstos en el Pla de Control.
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S’establirà, per part del Contractista, un pla d’assaigs pel Control de Qualitat de cada fase de
les obres. L’esmentat pla haurà de ser aprovat pel Director de l’Obra, el qual podrà establir
controls esporàdics addicionals. En principi, aquest Pla d’assaigs haurà de complir el que
s’estableix a les normes que a continuació s’esmenten, a més del que es recull a la part
segona del present Plec:
-

Rebliments: PPTG per a obres de Carreteres i Ponts

-

Formigó i acers: Instrucció EHE-08

4.3.- Contradiccions o omissions del projecte
En cas de contradicció entre els plànols i el present PPTP, preval el prescrit en aquest darrer.
L’anomenat en el PPTP i omès en els plànols, o a l’inrevés, haurà de ser executat com si
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedi
suficientment definida la unitat d’obra corresponent i aquesta tingui preu en el Contracte.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que es detectin en aquests documents pel
Director o pel Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament en l’Acta de comprovació del
replanteig.

4.4.- Elements auxiliars, afeccions i ocupacions de terrenys
Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es prevegi explícitament el
contrari, les següents despeses:
-

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions
auxiliars

-

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials

-

Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament,
dany o incendi, complint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i
carburants

-

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa

-

Les despeses de conservació de desguassos

-

Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació de senyals de trànsit i
altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres
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-

Les despeses de remoció de les instalꞏlacions, eines, materials i neteja general de
l’obra al seu acabament

-

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al
subministrament de l’aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres

-

Les despeses de retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest per als corresponents assaigs i proves

-

Els danys a tercers, amb les excepcions que assenyala l’article 134 del Reglament
General de Contractació

4.5.- Probes mínimes per a la recepció provisional de les obres
Les proves necessàries per a la recepció provisional de les obres són les que, per a cada
material i unitat d’obra, s’estableixen en el present PPTP i en les Disposicions Generals. La
recepció definitiva es realitzarà una vegada passat l’any de garantia de les obres, estant
aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present projecte i
de les directrius que en el transcurs de l’obra hagi establert la Direcció.

4.6.- Altres condicions
Per tot el que s'especifica en aquest Plec, seran vàlides les condicions més favorables per a
la bona execució i conservació de les obres estimades lliurement per l'Enginyer Director.

4.7.- Procedència dels materials
Si en cap Document d'aquest Projecte s'ha assenyalat de forma expressa la procedència dels
materials, aquests podran ésser obtinguts per la Contracta, de les pedreres, jaciments o fonts
de subministrament que cregui més oportú. Això, malgrat tot, es notificarà a la Direcció
d'Obra, amb suficient temps, aportant quan així es solꞏliciti, les mostres o dades necessàries
per comprovar la idoneïtat dels esmentats materials.
L'aprovació prèvia dels materials no suposa per l'Administració l'obligació d'acceptar les
successives partides que puguin emprar-se en obra si hagués existit error als assaigs previs,
o si es comprovés posteriorment que el material subministrat no respon a les característiques
de la mostra, bé perquè aquesta no fos representativa, bé perquè s'hagués produït canvi a les
característiques.
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4.8.- Materials no especificats en el present plec
Els materials que s'hagin d'emprar a obra sense que s'hagi especificat en aquest Plec, no
podran ésser emprats sense haver estat reconeguts per la Direcció d'Obra, la qual
podrà rebutjar-los si no reuneixen al seu judici, les condicions exigibles per aconseguir
convenientment l'objecte que motivarà la seva utilització.
Com normes de caràcter subsidiari, a part de les esmentades en el present Plec, es
consideraran els Plecs Oficials en vigència en el M.O.P.U. o Normes UNE.
En cas d'una aparent discrepància entre els Plecs o normes esmentades, la Direcció d'Obra
estimarà lliurement les condicions exigibles al material, la definició del qual s'hagi omès al
present Plec, escollint d'entre les esmentades especificacions aquella que resulti més
favorable per a la correcta execució i millor conservació de la unitat d'obra en la qual s'hagi
d'emprar.

4.9.- Recepció de materials
No podrà emprar-se cap material que no hagi estat prèviament reconegut i sotmès als assaigs
i proves descrites, amb les limitacions que fossin necessàries posteriorment en aquest mateix
Plec.
L'Enginyer Director podrà ordenar la retirada de l'obra d'aquells materials que no acompleixin
les prescripcions fixades. El Contractista acomplirà al respecte el que se li ordeni per la
Direcció d'Obra per l'acompliment de tot el que es disposa en aquest Plec.

4.10.- Incompliment d’aquest plec
Quan l'Enginyer Director de les Obres observi l'incompliment parcial de les condicions
d'aquest Plec, ordenarà l'enderrocament de les obres defectuoses i la seva reconstrucció a
càrrec de la Contracta, trametent a l'efecte les oportunes ordres per escrit. L'incompliment
d'aquestes ordres podrà donar lloc a la proposta de rescissió de contracte amb pèrdua de la
fiança.
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4.11.- Taxa i despeses de direcció i vigilància
El Contractista haurà d'abonar les taxes i honoraris o pressupostos per vigilància i inspecció
que legalment es trobin establertes o s'estableixin en el contracte, sense que per aquest motiu
pugui reclamar quantitat addicional alguna.

4.12.- Representant del contractista
Una vegada adjudicades definitivament les obres, la Contracta designarà un Tècnic Superior
el qual actuarà com a representat seu davant l'Administració a tots els efectes
que es requereixin durant l'execució de les obres, fent-se càrrec al mateix temps de les
funcions de la Direcció d'Obra interna i pròpia del Contractista, amb autoritat suficient per
executar les ordres que rebi de l'Administració mitjançant la seva Direcció d'Obra referents a
l'acompliment del Contracte.

4.13.- Ordres al contractista i diari d'obres
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament, amb la qual
cosa es veurà obligat a signar el "he rebut" en el duplicat de l'ordre.
A partir de la data d'autorització per iniciar les obres, s'obrirà un llibre amb els fulls numerats i
segellats per l'Administració on es farà constar cada dia de treball les incidències ocorregudes
a l'obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments solꞏlicitades per la contracta i
les ordres donades a aquesta. Aquest llibre haurà de restar sempre a les oficines de l'obra a
disposició de l'Administració.

4.14.- Obres

i

materials

d'abonament

en

cas

de

rescissió

del

contracte
En cas de rescissió del contracte, qualsevulla que fos la causa no seran d'abonament més
obres incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de
Preus, sense que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en altra forma
que l'establerta a l'esmentat Quadre.
Qualsevulla altra operació relacionada, material emprat o unitats que no estiguin totalment
acabades, no seran objecte de pagament, llevat aplec i obres especials d'infraestructura.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REPARACIÓ OBRA CIVIL DECANTADORS
SECUNDARIS DE L’EDAR DE TARRAGONA

Doc. 3. P.P.T.P.
Pàgina 48 de 49

4.15.- Obres que no són d'abonament
Els treballs executats per la Contracta, modificant el que es prescriu als documents
contractuals del Projecte o les ordres rebudes per escrit de la Direcció d'obra, de la mateixa
manera que aquelles obres no previstes i executades sense autorització expressa de la
Direcció, hauran d'ésser enderrocades a càrrec de la Contracta si d'aquesta manera ho
exigeix la Direcció d'Obra i en cap cas seran abonables.
El Contractista serà, a més a més, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa
puguin derivar-se per a l'Administració.

4.16.- Reserva per a instal·lacions especials
La propietat es reserva el dret d'adquirir per sí mateixa aquells materials o elements que per la
seva naturalesa especial no sigui d'ús normal en les obres, o estiguin subjectes a la situació
dels mercats en el moment de l'execució, podent, d'acord amb aquest article, contractar
separadament, subministrament i colꞏlocació de tots o part dels esmentats materials, sense
que el Contractista tingui dret a reclamació alguna.
Si aquest fos el cas, el contractista donarà tota classe de facilitats per a la instalꞏlació i
realització de proves per part de la casa subministradora o instalꞏladora, si bé li pagaran totes
les despeses que això origini, calculats contradictòriament per la Direcció d'Obra.

En Tarragona, a Agost de 2.019

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
INVALL,S.A
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DOCUMENT 4. PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L'OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE
L'EDAR DE TARRAGONA

DOCUMENT 4. PRESSUPOST
AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 2
PRESSUPOSTOS PARCIALS
RESUM DE PRESSUPOST
PRESSUPOST GENERAL DE LES OBRES
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

K878C236
Num.

PRESSUPOST 19028.01
REHABILITACIONS INTERIORS

m2

Text

Neteja de parament de formigó amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,500

DECANTADOR 1

2

Paraments interiors

2,000

3,142

18,000

3

Solera

3,142

18,000

18,000

4

Canal de sortida

2,000

3,142

16,100

0,700

70,821 C#*D#*E#*F#

5

2,000

3,142

15,150

0,700

66,642 C#*D#*E#*F#

6

2,000

3,142

16,000

0,600

60,326 C#*D#*E#*F#

7

2,000

3,142

15,250

0,600

57,499 C#*D#*E#*F#

395,892 C#*D#*E#*F#
1.018,008 C#*D#*E#*F#

8

Pila central

2,000

3,142

0,900

2,400

13,573 C#*D#*E#*F#

9

Cubeto sortida fangs

2,000

3,142

2,300

1,300

18,789 C#*D#*E#*F#

10

2,000

3,142

2,150

1,300

17,564 C#*D#*E#*F#

11

3,142

2,150

2,150

48,000

2,000

0,350

48,000

0,350

1,900

31,920 C#*D#*E#*F#

48,000

0,350

3,015

50,652 C#*D#*E#*F#

Ménsules

13
14

14,524 C#*D#*E#*F#
3,000

100,800 C#*D#*E#*F#

15

DECANTADOR 2

16

Paraments interiors

2,000

3,142

18,000

17

Solera

3,142

18,000

18,000

18

Canal de sortida

2,000

3,142

16,100

0,700

70,821 C#*D#*E#*F#

19

2,000

3,142

15,150

0,700

66,642 C#*D#*E#*F#

20

2,000

3,142

16,000

0,600

60,326 C#*D#*E#*F#

21

2,000

3,142

15,250

0,600

57,499 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
3,500

395,892 C#*D#*E#*F#
1.018,008 C#*D#*E#*F#

22

Pila central

2,000

3,142

0,900

2,400

13,573 C#*D#*E#*F#

23

Cubeto sortida fangs

2,000

3,142

2,300

1,300

18,789 C#*D#*E#*F#

24

Ménsules

48,000

2,000

0,350

3,000

100,800 C#*D#*E#*F#

25

48,000

0,350

1,900

31,920 C#*D#*E#*F#

26

48,000

0,350

3,015

50,652 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

1

12

K45R21A5

Num.

1

m2

Text

1

20% de la superficie interior (sense
comptar soleres)

2

DECANTADOR 1

3.801,932

Reparació de superficie de mur de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra o aigua fins grau de neteja Sa 2 1/2 segons DIN EN ISO
12944-4, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva tipus Zentrifix KMH o equivalent, pont d'unió amb
morter polimèric de base mineral tipus Nafufill BC o equivalent, restitució de la part afectada amb morter
estructural polimeric sulforesistent tipus Nafufill KM 250 HS o equivalent i curat del parament durant un mínim
de 72 hores. Inclús càrrega manual de runa sobre contenidor
Tipus

[C]

[D]

0,200

749,089

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

149,818 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
3

Pàg.:

DECANTADOR 2

0,200

749,089

149,818 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

K78642G3

Num.

m2

299,636

Aplicació de revestiment superficial en zones de contacte amb aigua residual, en base mineral reforçat amb
fibres i elevada resistencia a sulfats, tipus MC-RIM PROTECT o equivalent, amb aplicació en capa gruixuda de
8 mm, previa neteja del parament amb aigua a pressió, inclús aplicació posterior d'agent de curat tipus MC-RIM
PROTECT-C o equivalent

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

100% de la superfice interior (soleres
no incloses)

2

DECANTADOR 1

3

Paraments interiors

2,000

3,142

18,000

3,500

395,892 C#*D#*E#*F#

4

Canal de sortida paraments exteriors

2,000

3,142

16,100

0,700

70,821 C#*D#*E#*F#

2,000

3,142

15,150

0,700

66,642 C#*D#*E#*F#

5
6

Pila central

2,000

3,142

0,900

2,400

13,573 C#*D#*E#*F#

7

Cubeto sortida fangs

2,000

3,142

2,300

1,300

18,789 C#*D#*E#*F#

8

Ménsules

48,000

2,000

0,350

3,000

100,800 C#*D#*E#*F#

9

48,000

0,350

1,900

31,920 C#*D#*E#*F#

10

48,000

0,350

3,015

50,652 C#*D#*E#*F#

11

DECANTADOR 2

12

Paraments interiors

2,000

3,142

18,000

3,500

395,892 C#*D#*E#*F#

13

Canal de sortida paraments exteriors

2,000

3,142

16,100

0,700

70,821 C#*D#*E#*F#

2,000

3,142

15,150

0,700

66,642 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

14
15

Pila central

2,000

3,142

0,900

2,400

13,573 C#*D#*E#*F#

16

Cubeto sortida fangs

2,000

3,142

2,300

1,300

18,789 C#*D#*E#*F#

17

Ménsules

48,000

2,000

0,350

3,000

100,800 C#*D#*E#*F#

18

48,000

0,350

1,900

31,920 C#*D#*E#*F#

19

48,000

0,350

3,015

50,652 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

01
02

K878C236
Num.

m2

Text

Neteja de parament de formigó amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar
Tipus

1

DECANTADOR 1

2

Paraments exteriors

3

DECANTADOR 2

4

Paraments exteriors

K8B271E5

m2

1.498,178

PRESSUPOST 19028.01
PROTECCIONS EXTERIORS

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

3,142

18,300

0,800

91,998 C#*D#*E#*F#

2,000

3,142

18,300

0,800

91,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

1

Obra
Capítol

2

TOTAL Fórmula

183,996

Pintat de superfície de parament de formigó amb revestiment pigmentat flexible tipus MC-COLOR FLEX PURE
o equivalent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes, previa
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

3

imprimació amb MC-COLOR PRIMER o producte equivalent.
Num.

Text

Tipus

1

DECANTADOR 1

2

Paraments exteriors

3

DECANTADOR 2

4

Paraments exteriors

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

3,142

18,300

0,800

91,998 C#*D#*E#*F#

2,000

3,142

18,300

0,800

91,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
03

G21J3122
Num.

m

183,996

PRESSUPOST 19028.01
ZONA RODADURA PONTS

Repicat de banda de rodadura de 35 cm d'amplada, fins a 1,50 cm de gruix mitjà per a la regularització de
superfície de formigó amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Rodadura pont 1

2,000

3,142

18,150

114,055 C#*D#*E#*F#

2

Rodadura pont 2

2,000

3,142

18,150

114,055 C#*D#*E#*F#

K4DD1D12
Num.

m2

228,110

Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Cara exterior decantador 1

2,000

3,142

18,300

0,200

22,999 C#*D#*E#*F#

2

Cara interior decantador 1

2,000

3,142

18,000

0,200

22,622 C#*D#*E#*F#

3

Cara exterior decantador 2

2,000

3,142

18,300

0,200

22,999 C#*D#*E#*F#

4

Cara interior decantador 2

2,000

3,142

18,000

0,200

22,622 C#*D#*E#*F#

K45R21R2

Num.

m2

91,242

Reconstrucció de banda de rodadura de 35 cm d'amplada, incloent neteja de suport mitjançant aspirat de la
superfice i humectació de la mateixa, aplicació aplicació de morter monocomponent de base cimentosa,
modificat amb polimers tipus MC-RIM PROTECT-MR, amb alta resistencia a l'abrasió resistent a ambients
agresius, en capa de 15 mm de gruix, i posterior tractament d'enduriment superficial mitjançant resina epoxi
transparent tipus MC-DUR 1177 WV-A o equivalent

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Rodadura pont 1

2,000

3,142

18,150

0,350

39,919 C#*D#*E#*F#

2

Rodadura pont 2

2,000

3,142

18,150

0,350

39,919 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

01
04

XPA10002

PA

79,838

PRESSUPOST 19028.01
GESTIÓ DE RESIDUS

Partida alçada a justificar per la gestió dels residus generats a les obres segons Annex 5

EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Gestió de residus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
05

XPA10003
Num.
1

PA

Text

Seguretat i Salut

TOTAL Fórmula

1,000

PRESSUPOST 19028.01
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada a justificar per seguretat i salut durant el transcurs de les obres segons Annex 4
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

4

QUADRE DE PREUS 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

G21J3122

m

Repicat de banda de rodadura de 35 cm d'amplada, fins a 1,50 cm de gruix mitjà per a la
regularització de superfície de formigó amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

12,59

€

P-2

K45R21A5

m2

Reparació de superficie de mur de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra o aigua fins grau de
neteja Sa 2 1/2 segons DIN EN ISO 12944-4, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva tipus Zentrifix KMH o equivalent, pont d'unió amb morter polimèric de base
mineral tipus Nafufill BC o equivalent, restitució de la part afectada amb morter estructural
polimeric sulforesistent tipus Nafufill KM 250 HS o equivalent i curat del parament durant un
mínim de 72 hores. Inclús càrrega manual de runa sobre contenidor
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

172,34

€

P-3

K45R21R2

m2

Reconstrucció de banda de rodadura de 35 cm d'amplada, incloent neteja de suport
mitjançant aspirat de la superfice i humectació de la mateixa, aplicació aplicació de morter
monocomponent de base cimentosa, modificat amb polimers tipus MC-RIM PROTECT-MR,
amb alta resistencia a l'abrasió resistent a ambients agresius, en capa de 15 mm de gruix, i
posterior tractament d'enduriment superficial mitjançant resina epoxi transparent tipus
MC-DUR 1177 WV-A o equivalent
(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

80,88

€

P-4

K4DD1D12

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

25,16

€

P-5

K78642G3

m2

Aplicació de revestiment superficial en zones de contacte amb aigua residual, en base
mineral reforçat amb fibres i elevada resistencia a sulfats, tipus MC-RIM PROTECT o
equivalent, amb aplicació en capa gruixuda de 8 mm, previa neteja del parament amb aigua a
pressió, inclús aplicació posterior d'agent de curat tipus MC-RIM PROTECT-C o equivalent
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

55,10

€

P-6

K878C236

m2

Neteja de parament de formigó amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

0,97

€

P-7

K8B271E5

m2

Pintat de superfície de parament de formigó amb revestiment pigmentat flexible tipus
MC-COLOR FLEX PURE o equivalent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes, previa imprimació amb MC-COLOR PRIMER o producte
equivalent.
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

13,37

€

P-8

XPA10002

PA

Partida alçada a justificar per la gestió dels residus generats a les obres segons Annex 5
(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

529,98

€

P-9

XPA10003

PA

Partida alçada a justificar per seguretat i salut durant el transcurs de les obres segons Annex
4
(MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1.380,55

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

Tarragona, agost del 2.019
L´enginyer autor del Projecte

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
INVALL, S.A.

2

QUADRE DE PREUS 2
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

G21J3122

K45R21A5

m

Pàg.:

Repicat de banda de rodadura de 35 cm d'amplada, fins a 1,50 cm de gruix mitjà per a la
regularització de superfície de formigó amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes

m2

Reparació de superficie de mur de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra o aigua fins grau de
neteja Sa 2 1/2 segons DIN EN ISO 12944-4, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva tipus Zentrifix KMH o equivalent, pont d'unió amb morter polimèric de base
mineral tipus Nafufill BC o equivalent, restitució de la part afectada amb morter estructural
polimeric sulforesistent tipus Nafufill KM 250 HS o equivalent i curat del parament durant un
mínim de 72 hores. Inclús càrrega manual de runa sobre contenidor

B0717001

kg

Protecció anticorrosiva mineral i pont d'unió tipus Zentrifix KMH o equivalent

B0715101

kg

Morter estructural polimeric sulforesistent reforçat amb fibres, i de retracció controlada tipus
Nafufill KM 250 HS o equivalent

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

P-4

K45R21R2

m2

€

172,34

€

€

5,72950
109,82850

€
€

Reconstrucció de banda de rodadura de 35 cm d'amplada, incloent neteja de suport
mitjançant aspirat de la superfice i humectació de la mateixa, aplicació aplicació de morter
monocomponent de base cimentosa, modificat amb polimers tipus MC-RIM PROTECT-MR,
amb alta resistencia a l'abrasió resistent a ambients agresius, en capa de 15 mm de gruix, i
posterior tractament d'enduriment superficial mitjançant resina epoxi transparent tipus
MC-DUR 1177 WV-A o equivalent

80,88

€

B0715201

kg

Resina epoxi transparent per tractaments d'enduriment, incrementant la resistencia mecànica
i química de superficies de formigó tipus MC-DUR 1177 WV-A o equivalent

3,50000

€

B0715236

kg

Morter monocomponent de base cimentosa, modificat amb polimers tipus MC-RIM
PROTECT-MR, amb alta resistencia a l'abrasió resistent a ambients agresius
Altres conceptes

57,75000

€

K4DD1D12

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist

19,63000

€

25,16

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,14964

€

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

3,10800

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,13695

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

2,21184

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,15060

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,44207
18,96090

€
€

Aplicació de revestiment superficial en zones de contacte amb aigua residual, en base
mineral reforçat amb fibres i elevada resistencia a sulfats, tipus MC-RIM PROTECT o
equivalent, amb aplicació en capa gruixuda de 8 mm, previa neteja del parament amb aigua a
pressió, inclús aplicació posterior d'agent de curat tipus MC-RIM PROTECT-C o equivalent

55,10

€

K78642G3

m2

B755B213

kg

Revestiment en base mineral reforçat amb fibres i elevada resistencia a sulfats, tipus
MC-RIM PROTECT o equivalent, monocomponent modificat amb polímers.

28,38000

€

B0111000

m3

Aigua

0,01467
26,70533

€
€

0,97

€

0,09300
0,87700

€
€

13,37

€

K878C236

m2

B0111100

l

Neteja de parament de formigó amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar
Aigua desionitzada no polaritzada
Altres conceptes

P-7

12,59000

46,80000

Altres conceptes
P-6

€

€

Altres conceptes
P-5

12,59

9,98200

Altres conceptes
P-3

1

K8B271E5

m2

Pintat de superfície de parament de formigó amb revestiment pigmentat flexible tipus
MC-COLOR FLEX PURE o equivalent, per a protecció contra la penetració i resistent a
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

2

l'humitat, aplicada en tres capes, previa imprimació amb MC-COLOR PRIMER o producte
equivalent.
B8B271I1

l

Imprimació de base copolímer en base d'aigua, hidrófoba tipus MC-Color Primer o equivalent

1,34000

€

B8B271E1

kg

Revestiment pigmentat flexible tipus MC-COLOR FLEX PURE o equivalent, anticarbonatació
i resistent a rajos UV, temperatura, gel i sals de desgel.
Altres conceptes

6,75750

€

5,27250

€

P-8

XPA10002

PA

Partida alçada a justificar per la gestió dels residus generats a les obres segons Annex 5
Sense descomposició

529,98
529,98000

€
€

P-9

XPA10003

PA

Partida alçada a justificar per seguretat i salut durant el transcurs de les obres segons Annex
4
Sense descomposició

1.380,55

€

1.380,55000

€

Tarragona, agost del 2.019
L´enginyer autor del Projecte

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
INVALL, S.A.

PRESSUPOSTOS PARCIALS
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L'EDAR DE TARRAGONA

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 19028.01

Capítol

01

REHABILITACIONS INTERIORS

1

1 K878C236

m2

Neteja de parament de formigó amb raig d'aigua desionitzada a
pressió, fins a 2 bar (P - 6)

0,97

3.801,932

3.687,87

2 K45R21A5

m2

Reparació de superficie de mur de formigó armat, amb repicat del
formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals
i amb raig de sorra o aigua fins grau de neteja Sa 2 1/2 segons DIN
EN ISO 12944-4, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva
tipus Zentrifix KMH o equivalent, pont d'unió amb morter polimèric de
base mineral tipus Nafufill BC o equivalent, restitució de la part
afectada amb morter estructural polimeric sulforesistent tipus Nafufill
KM 250 HS o equivalent i curat del parament durant un mínim de 72
hores. Inclús càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 2)

172,34

299,636

51.639,27

3 K78642G3

m2

Aplicació de revestiment superficial en zones de contacte amb aigua
residual, en base mineral reforçat amb fibres i elevada resistencia a
sulfats, tipus MC-RIM PROTECT o equivalent, amb aplicació en capa
gruixuda de 8 mm, previa neteja del parament amb aigua a pressió,
inclús aplicació posterior d'agent de curat tipus MC-RIM PROTECT-C
o equivalent (P - 5)

55,10

1.498,178

82.549,61

TOTAL

Capítol

01.01

137.876,75

Obra

01

Pressupost 19028.01

Capítol

02

PROTECCIONS EXTERIORS

1 K878C236

m2

Neteja de parament de formigó amb raig d'aigua desionitzada a
pressió, fins a 2 bar (P - 6)

0,97

183,996

178,48

2 K8B271E5

m2

Pintat de superfície de parament de formigó amb revestiment
pigmentat flexible tipus MC-COLOR FLEX PURE o equivalent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres
capes, previa imprimació amb MC-COLOR PRIMER o producte
equivalent. (P - 7)

13,37

183,996

2.460,03

TOTAL

Capítol

01.02

2.638,51

Obra

01

Pressupost 19028.01

Capítol

03

ZONA RODADURA PONTS

1 G21J3122

m

Repicat de banda de rodadura de 35 cm d'amplada, fins a 1,50 cm de
gruix mitjà per a la regularització de superfície de formigó amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P 1)

12,59

228,110

2.871,90

2 K4DD1D12

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a membranes, amb tauler
de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 4)

25,16

91,242

2.295,65

3 K45R21R2

m2

Reconstrucció de banda de rodadura de 35 cm d'amplada, incloent
neteja de suport mitjançant aspirat de la superfice i humectació de la
mateixa, aplicació aplicació de morter monocomponent de base
cimentosa, modificat amb polimers tipus MC-RIM PROTECT-MR, amb
alta resistencia a l'abrasió resistent a ambients agresius, en capa de
15 mm de gruix, i posterior tractament d'enduriment superficial
mitjançant resina epoxi transparent tipus MC-DUR 1177 WV-A o
equivalent (P - 3)

80,88

79,838

6.457,30

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Pàg.:

01.03

11.624,85

Obra

01

Pressupost 19028.01

Capítol

04

GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA10002

TOTAL

PA

Capítol

Partida alçada a justificar per la gestió dels residus generats a les
obres segons Annex 5 (P - 8)

01

Pressupost 19028.01

05

SEGURETAT I SALUT

Capítol

1,000

PA

Partida alçada a justificar per seguretat i salut durant el transcurs de
les obres segons Annex 4 (P - 9)
01.05

529,98

529,98

Capítol

TOTAL

529,98

01.04

Obra

1 XPA10003

2

1.380,55

1,000

1.380,55

1.380,55

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L'OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE
L'EDAR DE TARRAGONA

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

REHABILITACIONS INTERIORS

Capítol

01.02

PROTECCIONS EXTERIORS

Capítol

01.03

ZONA RODADURA PONTS

137.876,75
2.638,51
11.624,85

Capítol

01.04

GESTIÓ DE RESIDUS

529,98

Capítol

01.05

SEGURETAT I SALUT

1.380,55

Obra

01

Pressupost 19028.01

154.050,64

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
154.050,64
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 19028.01

154.050,64
154.050,64

EUR

PRESSUPOST GENERAL DE LES OBRES

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE L'OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE
L'EDAR DE TARRAGONA

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE REPARACIÓ
DE L´OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS
DE L´EDAR DE TARRAGONA
Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

154.050,64

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 154.050,64............................................................

20.026,58

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 154.050,64...............................................................

9.243,04

183.320,26

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 183.320,26...............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

38.497,26
221.817,52

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
dos-cents vint-i-un mil vuit-cents disset euros amb cinquanta-dos cèntims
Tarragona, agost del 2.019
L´enginyer autor del Projecte

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
INVALL, S.A.

