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1. INTRODUCCIÓ VIES FERRADES
Una via ferrada (en ocasions denominada, VF) és un itinerari (horitzontal i/o vertical)
de muntanya protegit amb un cable d'acer (línia de vida) ancorat a la roca, el qual té la
funció d'acompanyar a l'usuari durant tot l'ascens per la muntanya, tant per ajudar-li
en la seva progressió com principalment, per evitar que aquest caigui al buit en cas
d'accident. A més d'aquests elements de seguretat (cable i ancoratges), una via
ferrada també està composta per elements de progressió (escales, grapes, ponts
tibetans, tirolines, etc.) que faciliten l'accés a zones més complexes, a més de fer més
divertit l'itinerari. No obstant això, és cert, que malgrat l'existència d'aquests elements,
en les vies ferrades la major part del temps es progressa a través de la pròpia roca.
Tant pels elements de seguretat, com pels de progressió i de protecció individual (EPI),
malgrat que molta gent intenta relacionar-ho, aquesta activitat dista molt de l'esport
clàssic d'escalada. És destacable assenyalar que, mentre que l'escalada està enfocada a
usuaris amb alguna qualificació, l'activitat desenvolupada en les vies ferrades, no,
estant a l'abast d'usuaris principiants, o amb poca experiència a la muntanya. Això
provoca que, sobre els riscos existents en totes les activitats de muntanya, se
sumeixen també, els riscos existents per usuaris inexperts. S'ha considerat de gran
importància realitzar un estudi sobre l'estat de les mateixes, analitzant, tant els criteris
tècnics sobre la base dels quals es realitzen les instal·lacions, com la normativa legal
que les envolta. Fruit d'aquest estudi, es conclou, en primer lloc, que no existeixen
guies tècniques dedicades al disseny, instal·lació i manteniment de vies ferrades al
nostre país (les existents estan dedicades a tècniques de progressió per a l'usuari). I, en
segon lloc, es destaca l'absència de legislació a tots els nivells, tant europea com a
nacional, sent alguna cosa sorprenent tenint en compte que es tracta d'instal·lacions
que generen riscos, en general, de gravetat irreversible.
Atès que aquest projecte, està centrat, dins de l'apartat de Muntanya en Vies Ferratas,
a continuació, s'explica la diferència entre l'escalada i la via ferrada, justificant aquesta
elecció:
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• Escalada, sense cap instal·lació sobre la muntanya. Es tracta que l'usuari pels seus
propis mitjans i sense cap recolzo en una instal·lació a la muntanya, realitzi l'activitat
(Codi Ètic d'Escaladors, que dificulta la regulació). Requisits: Equip certificat per al
personal, és a dir, material inventariable per a l'escalador, que d'ara endavant
cridarem “equips propis” i que requeriran d'un marcat CE.
• Via Ferrada. Vies instal·lades sobre la muntanya que deuen complir una sèrie de
requisits de seguretat tant en el seu disseny com en la seva instal·lació i manteniment.
Requisits: El mateix equip certificat per al personal anterior, i a més requisits de
disseny, execució i instal·lació, certificació i manteniment que els faci apta legalment
pel seu us.
En l'actualitat, podríem dir que existeixen dos grans tipus de vies ferrades:
• Vies

ferrades clàssiques. També cridades vies

ferrades italianes, alpines o

dolomíticas. S'adapten a les característiques del terreny i per norma general, solen
finalitzar en un cim o prop d'ella. Les dificultats tècniques són limitades, centrant-se
principalment en la longitud de l'itinerari, en algun pas complicat i en la ruta de
descens, sent necessari en algun cas tenir experiència en tècniques d'alpinisme i
d'orientació en muntanya. Els passatges més difícils estan equipats generalment amb
escales, encara que en la majoria de la progressió es realitza recolzant els peus en la
roca ja que no solen comptar amb graons.
• Vies ferrades esportives. Dissenyades en les parts més verticals de la muntanya. Són
generalment recorreguts molt més curts que les vies clàssiques, i les tornades, no són
complicats (estant en la seva majoria abalisats), no obstant això, exigeixen a l'usuari un
major coneixement de tècniques d'escalada i, sobretot, una bona condició física
(destacant la força en els braços). En aquest cas, es tenen elements de progressió més
artificials, és a dir, se cedeix el protagonisme als esglaons de ferro i a les grapes, a més
d'un altre tipus d'atraccions com els ponts, les tirolines que fan la via ferrada més
atractiva.
Per a la realització d'aquest manual hem usat el document “RECOMMENDATION FOR
THE CONSTRUCTION OFKLETTERSTEIGS (ALSO KNOWN AS VIA FERRATE) ANDWIRE
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CABLE BELAY SYSTEMS”, i també s’ha tingut en compte les directrius elaborades pel
COSIROC (Comitè per a la Preservació dels Llocs d'Escalada), francès, convertint-se en
text oficial per a moltes federacions entre i elles la francesa.
Directrius que han de ser d'obligat compliment per a la bona convivència entre els
escaladors i l'entorn que ens envolta, naturalesa, relacions amb entitats públiques o
privades, etc.
1. Integrar l'acció global dins dóna les prioritats del pla local d'acció.
2. Reunir-se amb els escaladors locals, ja que són ells els que coneixen la realitat de
l'entorn. 3. Respectar la idiosincràsia del lloc.
4. Conscienciar-se sobre l'impacte del medi ambient.
5. No equipar sistemàticament i de manera equidistant totes les rutes possibles, sense
tenir en compte el seu interès i la seva lògica.
6. Obrir els itineraris lògics i interessants.
7. No modificar la roca salvo per necessitat de seguretat.
8. Respectar la singularitat i l'ambient de les vies antigues, sobretot de les clàssiques.
9. El re-equipament de les vies antigues recorregudes amb regularitat (clàssiques) deu
fer-se de forma idèntica, respectant el màxim de compromís anterior.
10. Respectar totalment l'estat de les zones de terreny d'aventura.
11.- Neteja
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1.1.- HISTORIA

Les primeres vies ferrades a Europa Es va instal·lar en 1.843 a Àustria, fent més
accessible l'ascensió al pic Hoher Dachstein. Posteriorment, es van equipar vies a la
muntanya Grobglockner(Àustria) en 1.869, i en la Marmolada (Itàlia) en 1.903, però el
seu auge va començar en la Primera Guerra Mundial, quan es van equipar amb
finalitats militars senderes en els Dolomitas, durant l'enfrontament entre l'imperi
Austro-hongarès contra Itàlia. Al final de la guerra aquests camins es van convertir en
esportius i d'oci.
Les vies ferrades a Espanya, es van començar a desenvolupar a Catalunya a partir de
1990, a la Muntanya de Montserrat, a la via Teresina. Encara que a la fi del segle XIX
(1.881), al Parc Nacional d‘Ordesa, es van instal·lar les famoses Clavilles de Cotatuero
pel ferrer de Torla, Bartolomé Lafuente i Miguel Bringola. Són un total de trenta-dos
ferros entre clavilles i alguna grapa, que salven una paret, amb gran desplom al final,
del circ que li dóna el nom.

1.1.1.- Marc legislatiu per a activitats d'Oci i Muntanya
Per nivell d'obligatorietat en el seu compliment tenim:
• La Reglamentació europea que està basada en Directives d'obligat compliment per
als Estats Membres, que es trasllada mitjançant cursos de formació o consultes
particulars d'associacions o organismes privats conscients d'aquesta infraestructura,
de manera que aquest Laboratori és l'encarregat de disseminar la seva aplicació i
significat a tots els nivells i perquè arribi a l'empresa o administració local més petita
en la qual es detecti aquesta necessitat.
La UE prohibeix la redacció de Legislació des dels EEMM cap a Europa (cas de AESA i els
seus RD sobre utilització de drons a Espanya), es fa necessari que les nostres autoritats
en les matèries objecte de la necessitat generin “Llibres Blancs” o Manuals de Bones
Pràctiques, que si bé, no poden considerar-se reglamentaris, es converteixen en el guió
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per a el “modus operandi” d'empreses, institucions i usuaris/operaris i o consumidors
dels serveis i béns als quals apliquen.
En els últims anys, a causa d'aquestes relacions, s'han recollit una sèrie de sol·licituds
referents als sectors fins ara no tractats dins de la Divisió com són: Màquines i equips
de fires i parcs d'atraccions, proteccions per pilones d'esquí, resguards per a equips
utilitzats en pistes esportives i parcs infantils, circuits de KARTS, bicicletes EPAC i
versions diferents de les tradicionals, revisió d'instal·lacions,
En conclusió:
• Directives Europees:
La norma EN 16869. És una norma basada en Eurocodis, (AENOR) a la vegada aquesta
norma deriva de l’Eurocódigo 3, disseny d'estructures amb components en tensió. Els
Eurocódigos estructurals són un conjunt de normes europees de caràcter voluntari,
encarregades per la Comissió Europea al Comitè Europeu de Normalització, CEN, que
proporcionen una sèrie de mètodes comuns per calcular la resistència mecànica dels
elements que exerceixen una funció estructural en una obra de construcció.”
El ministeri de foment, al nostre país els EUROCÓDIGOS serien el CTE, EHE, EAE. En
molts països europeus ja han substituït les normes pròpies del país i solament s'usen
els eurocódigos, a Espanya, aquestes normes són menys clares i permeten un joc
major amb les estructures abastant seccions i càlculs que aquí no són usades de
manera habitual. Aquestes normes són especialment interessants per al càlcul, ja que,
especifiquen les resistències, pesos i mòduls que podem usar per realitzar un càlcul
d'una instal·lació.
• Equips de Protecció Individual (EPI): Directiva d'Equips de Protecció Individual
89/686/CEE.
• Prevenció Riscos Laborals per a instal·ladors: Directiva Marco de Seguretat i Salut en
el treball 89/391/CEE.
• Reglamentació Nacional: No existeixen reglaments publicats en BOE que facin
referència a compliments obligatoris dels mateixos per a les vies ferrades.
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• Una altra Reglamentació: “No existeixen” de forma general en Comunitats
Autònomes ni Ajuntaments, Reglaments i/o Ordenances Municipals que obliguin a
complir requisits de seguretat en les vies ferrades. És veritat que en aquest apartat no
podem ser taxatius, a causa que actualment, la construcció de vies ferrades està en
auge, sobretot en pobles rurals, sobre els quals, no s'ha pogut arribar a tenir un control
exhaustiu.
És cert que podem trobar alguna recomanació d'algun ajuntament, o alguna associació
de muntanyencs, encara que no està del tot definit que pogués reconèixer-se com a
reglamentació. Aquestes recomanacions tenen sempre que veure amb el tipus d'equip
de protecció individual (casc, arnés, etc.) que deu portar l'usuari per exercir l'activitat,
però mai intervenen en el disseny, construcció, manteniment entre uns altres, de les
vies ferrades.
• Guies tècniques o recomanacions particulars. Després d'una rigorosa recerca de
manuals, guies, o documents d'objectiu similar, es conclou que, a Espanya, no ha estat
possible trobar un document relatiu a vies ferrades en el que al disseny, instal·lació i
execució, manteniment i certificació es refereix.
• El que ens ha semblat més útil és el llibre titulat “Manual de conducció i progressió
en vies ferrades”(ISBN: 9788498292602) escrit per David Mora en 2012. No obstant
això, aquest document fa més recalcament en la progressió de l'usuari a través
de la via ferrada, en comptes d'en el disseny de la mateixa. Fora d'Espanya, després de
la recerca, s'han trobat següents documents als següents països:
• A França hem trobat publicat un llibre titulat “Les vies ferrades a França” (ISBN:
2910388343) que va ser escrit per Philippe Bourdeau en 1998.
• A Alemanya i Àustria es va publicar una guia titulada “Recommendation for the
construction of klettersteigsand wire sable belay systems” escrit en alemany pel Club
Alemany Andí i el Consell Austríac de Seguretat en muntanya, traduït en 2009 a
l'anglès per Dave Custer i editat per la Unitat d'Anàlisi del Club Alemany Andí l'any
2008.
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A Itàlia existeix un llibre titulat “La sicurezza sulle vieferrate materiali i tecniche” editat
en 2011 per Comm. Centr. Materiali – tecniche , Comm. Naz. Scuole Alpinisme i Sci
Alpinisme. està més dedicat a les tècniques de progressió de l'usuari a través d'una via
ferrada.
S’han fet un seguit d’assajos de la roca, amb un escleròmetre o martell d’Schimdt, on
s’ha tingut en compte l'ús de la normativa 13364, les recomanacions del ICOG i la
normativa de modificació de l’estat actual del terreny, i l’estudi de específic per
caigudes de blocs BOPA, Número 71 any 13 i de les recomanacions per la realitzacions
d’ancoratges a ¡l terreny de la ATEP (Associació tècnica espanyola de pretensats).

1.1.1.2.-Avaluació de riscos i principis de seguretat per la
definició de la via ferrada de Serra Canals
Principi de la seguretat:
Avaluació de riscos.
Els mòduls en els quals es desenvolupa la redacció del manual estan basats en el
concepte de SEGURETAT aplicada a les vies ferrades. En aquest punt donarem especial
rellevància al procés de “avaluació de riscos” la realització dels quals està normalitzat
en la Norma Europea EN ISO 12100:2012 i l'ús del qual està àmpliament estès en el
sector industrial per a l'avaluació de riscos en màquines i processos industrials.
La “estimació del risc” es fa en funció de la gravetat i la probabilitat que el dany ocorri.
En aquest cas aquesta probabilitat, la podríem calcular aplicant:
PROBABILITAT = f (PFS, PFP, PFH)
D'aquesta manera, la probabilitat que ocorri un dany en aquest cas, serà funció de tres
factors, que determinem i definim a continuació:
• Elements de progressió (EP): Elements constructius que permeten el recorregut
senzill per un no escalador, fent accessible la ferrada a usuaris no entrenats, ni
professionals amb un alt risc de desconeixement de la muntanya.
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• Elements de seguretat (ÉS): Un bon disseny d'elements de progressió no evita el fet
que hagin d'existir això que cridem ÉS. Aquests elements donaran confiança al
recorregut de la VF sempre que estiguin controlats des del punt de vista del
dissenyador.
Es tracta tant d'elements instal·lats sobre la VF (no de progressió) com d'elements
denominats de protecció individual (EPI). Els elements instal·lats sobre la VF són
principalment:
• La línia de vida, o cable d'acer, al com ens trobem lligats durant tot el recorregut.
• Els ancoratges que fan que la línia de vida es trobi subjecta a la superfície (en la
majoria dels casos, la roca)
Els elements de protecció individual (EPI) són principalment, el casc, el arnés i el
dissipador.
En un disseny no controlat i per tant no certificat podem trobar EP (elements de
progressió) per ascendir per la VF, però podríem no trobar ÉS (elements de seguretat),
que no són imprescindibles per ascendir, per aquest motiu en totes les nostres
probabilitats que ocorri un reg hàgim d'introduir la probabilitat de fallada dels ÉS, això
és el que JUSTIFICA ATENDRE AQUEST ASPECTE o sigui certificar, avaluar i
inspeccionar.
• Factor Humà (FH): Es defineix com la capacitat d'actuació de l'ésser humà. És
important tenir en compte que les fallades degudes al factor humà estan fora de
control per tractar-se d'usuaris no professionals (activitat d'oci).
Per evitar els items derivats del factor humà s’han de imposar un seguit de criteris en
vers al material obligatori i recomanable necessari per la realització de la VF. Així com
les recomanacions bàsiques pels usuaris per tal de disminuir la probabilitat del risc.
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Material obligatori i recomanable.

Per anar amb unes condicions de seguretat adients els usuaris necessiten el material,
conèixer la tècnica adequada per progressar, i la protecció davant els agents del mitjà
natural en funció del lloc on es trobi instal·lada.
Material obligatori, tot homologat amb marcat CE:

a) Casc: protegeix de cops accidentals i de la caiguda fortuïta de pedres o ocasionada
per la progressió d'altres escaladors.
b) Arnés: regulable en cintura i cames, per poder adaptar-ho.
c) Disipador per a vies ferrades homologat (conjunt compost per un doble cap
d'ancoratge i l'elements disipador pròpiament dit).
Material recomanat, tot homologat amb marcat CE:

a) Cap d'ancoratge addicional, amb mosquetó de seguretat (per a descans).
b) Placa assegurador/descensor
c) Entenimentada: convé portar una corda de seguretat, para en cas de dubtes dels
escaladors menys experts, poder assegurar-los en els passos més difícils, o com a via
de fuita, mitjançant ràpel.
d) Guants, per agafar-se als elements artificials o naturals i evitar danys.
e) Calçat: Un calçat adequat a l'activitat esportiva que aquesta realitzant.
f) Motxilla apropiada per a material, roba, menjar, etc., segons les condicions
atmosfèriques, època de l'any i la durada i característiques de l'activitat.
Recomanacions bàsiques per utilitzar les vies ferrades pels usuaris:

• fase 1: Equipació adient en base als dos punts anteriors, supervisió del material i
començament de la via ferrada.
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• Atenció. Una caiguda en una instal·lació d'aquest tipus pot arribar a ser de factor 6
o més. Per fer-se una idea, en l'escalada esportiva és poc freqüent que les caigudes
superin el factor 2.
• En una altra ocasió podem parlar del factor de caiguda i el seu significat i
conseqüències. Aquest factor de caiguda tan elevat és el motiu de l'ús d'un dissipadors
que, davant una hipotètica caiguda, absorbirà part de l'energia dissipant-la en forma
de calor pel frec del coordino amb ell. La unió del dissipador al arnés sempre ha de
realitzar-se mitjançant cinta plana cosida, mai amb mosquetó.
• Mai ens unirem a la ferrada amb cordinos o cintes planes sense que intervingui un
dissipador.
• Quan ens aproximem a la via ferrada ja estarem protegits pel casc, a més de portar
tot el material posat i preparat per ser utilitzat. El normal és trobar-se esglaons o
escales i just al seu costat un cable o barra metàl·lica. Aquests dos últims elements,
cable o barra, són els que actuen com a punts de segur.
• Suposarem que ens trobem amb un cable. A ell ens unirem amb els dos mosquetons,
un únic mosquetó és insuficient. Col·locar els mosquetons contrapeados (amb els
tancaments en costats oposats) és un element de seguretat addicional.
• Progressarem pels esglaons o els elements existents fins al punt on el cable està unit
a la roca. Arribat a aquest punt ens detenim i comencem la maniobra, no eximeix de
risc, de passar els mosquetons del punt inferior a la unió del cable amb la roca, al
superior per poder seguir progressant. Quan realitzem aquesta maniobra la farem
passant un a un els mosquetons i no els dos alhora. En aquesta maniobra pot ser útil el
tercer cap d'ancoratge, que permet tenir les dues mans lliures. Algunes persones
pensen que la via ferrada és com una via d'escalada, gran error, s'uneixen al cable
però van fora dels esglaons simulant una escalada.
• Ens podem trobar amb els problemes derivats del mitjà natural on estan instal·lades
les ferrades, muntanya i generalment mitjana o alta muntanya. A més dels clàssics
problemes amb la temperatura, l'exposició al sol, la humitat, tenim un especialment
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delicat: les tempestes elèctriques. Les ferrades són magnífics conductors de rajos, per
la qual cosa aquí només cap la prevenció
• Davant una possible tempesta elèctrica, el més adequat serà ajornar l'activitat.
• Les ferrades solen trobar-se en llocs espectaculars, aprofitem per gaudir de les vistes
de l'entorn.
• No fer una via ferrada en solitari. En cas d'accident no es trobarà ajuda.
• Podem trobar dos tipus de classificacions diferents, de nombres i lletres: D'1 a 5 i de
A-I/F, indicant la seva dificultat conforme augmenta.
• És Imprescindible conèixer per endavant la ressenya de la via i escollir l'activitat de
concorde al nostre nivell tècnic i condició física.
• Mai han d'anar dues persones ancorada al mateix tram del cable de seguretat. La
caiguda d'un pot arrossegar a l'altre.
• Progressar amb cura per no tirar pedres; si malgrat tot hi ha risc de caiguda de
pedres, anar el més junts possibles, per esquivar-les i que no adquireixin velocitat.
• Les preses petites metàl·liques són per als peus, no ficar les mans. En cas de caiguda
podem sofrir amputació de falanges o provocar-nos greus fractures.
• No cal tenir pressa, cal anar assegurats. Cal avançar, tenint sempre tres punts ben
ancorats, i anar passant el dissipador pel cable de vida. No sempre trobarem passos
artificials, de vegades anirem grimpant per la roca; però per regla general tindrem
molts i fàcils agarris.
• Els mosquetons i bagues de seguretat hi ha portar-los sempre per sobre del braç,
d'aquesta forma mai ens oblidarem passar-los pels punts d'unió.
• Mai utilitzar el cable de seguretat com a passamans si no és imprescindible; no està
posat per a aquesta fi, pot tenir fils solts o bor donis que poden causar ferides.
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2.- CLASIFICACIÓ DE LES VIES FERRADES SEGONS
DIFICULTAT
Per planificar una sortida és clau avaluar la via ferrada per saber si es troba dins de les
nostres possibilitats. Est el primer pas per garantir la seguretat. Encara que pot haverhi una gran quantitat de variables, tant individuals -referents a la forma física- com de
l'entorn -climàtics, accessos, etc.., és important disposar d'algun criteri de dificultat
mínimament consensuat. Paises com Àustria, Suïssa, Alemanya, França o Itàlia
disposen d'escales de graduació de dificultat més o menys equivalents. L'escala
alemanya Hüsler utilitza una valoració combinada de cinc paràmetres: Força,
Experiència de muntanya, Factor psicològic i Resistència. Cada paràmetre es puntua
d'una escala de quatre valors. El resultat és la classificació de la dificultat en una escala
de sis categories. Per fer-se una idea dels factors implicats, aquesta és una descripció
dels nivells de l'escala austríaca:

ANEX: ESCALES DE GRADUACIÓ DE DIFICULTAT MES USUALS
A (poc difícil) Dificultat: fàcil Terreny: d'horitzontal a inclinat, principalment rocós.
Seguretat: cables, cadenes, grapes i esporàdiques escales curtes; la majoria de la
progressió es pot fer sense necessitat de material de seguretat

Condició física:

seguretat en caminar, recomanat absència de vertigen. Material: material de vies
ferrades recomanat Les persones amb experiència en vies ferrades poden progressar
sense assegurar.
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B (una mica difícil) Dificultat: de fàcil a alguna cosa difícil. Algunes vegades, vies
ferrada més exigents físicament. Terreny: terreny de roca empinat, amb alguns passos
curts exposats. Seguretat: cables, cadenes, grapes, clavilles per al peu, escales llargues;
possible progressió sense utilitzar el material d'assegurament però amb dificultats
d'escalada de fins a 3 (UIAA) Condició física: com en A. No obstant això, és
recomanable una millor condició física i major força i resistència en els braços i cames.
Material: recomanat material de via ferrada. També és possible la progressió amb
corda

C (difícil) Dificultat: la major part difícil i exigeix bona condició física i força. Terreny:
inclinat a molt inclinat, la majoria amb passos petits, llargs o molts passatges exposats.
Seguretat: cables, grapes, clavilles per al peu, llargues escales freqüents o fins i tot
extraplomades, les grapes i clavilles poden també trobar-se lluny entre elles; en alguns
passos verticals solament un cable per assegurar-se; possible progressió sense utilitzar
el material d'assegurament però amb dificultats d'escalada de fins a 4 (UIAA). Condició
física: bona condició física. Material: com en B, recomanat material de via ferrada.
Recomanable l'assegurament d'inexperts i nens amb corda
D (molt difícil) Dificultat: molt difícil, i amb gran exigència física. Terreny: vertical,
sovint també trams extraplomats; normalment exposat.Seguretat: cable, grapes i
clavilles dempeus (sovint es troben molt separades); en passos verticals i exposats
freqüentment solament hi ha un cable per assegurar-se. Condició física: com en C, no
obstant això, es necessita suficient força en braços i mans, ja que poden haver-hi llargs
trams verticals i extraplomats; possible també que hi hagi petits trams d'escalada (fins
a grau 2) sense assegurances. Material: material d'ascensió de ferrada obligatori, fins i
tot escaladors experimentats han d'anar encordats; no apte per a principiants.
F (extremadament difícil) Dificultat: extremadament difícil, ja que requereixen molta
força i resistència. Terreny: de vertical a extraplomat; generalment exposat; petits
suports. Seguretat: com a D, no obstant això normalment combinada amb escalada.
Condició física: molta força a les mans (dits), braços i cames, molt bona condició física,
mobilitat, pot ser que en llargs trams recaigui el pes en els braços. Material: equip
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d'ascensió de ferrades obligatori, escaladors experimentats han d'anar encordats
especialment en els trams d'escalada; no apte per a principiants.

3.- RESUM DEL PROJECTE DE SERRA CANALS
3.1.- ANTECEDENTS

El projecte de la via Ferrada esta situat al costat de la carretera c 14 una mica abans
d’arribar a la vila de Oliana es tracta de la serra que limita al sud est el pantà de Oliana.

Es tracta de una zona amb un fort desenvolupament monoclinal de un substrat rocós
amb una peu de una pendent suau que presenta un fort desenvolupament de la
vegetació arborea.

3.2.- BREU DESCRIPCIÓ DE PROJECTE
El projecte consisteix en la realització de una via ferrada amb una trajectòries i dos
zones de escapaments per tal de fer un recorregut a l’abast de molts usuaris atenent al
seu nivell de dificultat, que a mes permet la trobada entre els usuaris amb uns certs
punts de concentració permeten que al menys una part del recorregut pugui ser
realitzat per membres de un mateix grup però amb un diferent grau de capacitació en
vers la escalada.
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Es planteja un pont Nepali molt a prop de la zona d’arribada. Sent un del reclams per la
gent que li agradi aquest tipus de camí.

Es netejaran, habilitaran i marcaran dos escapaments, un pont tibetà i un camíd’accés
per arribar a l’inici de la via.
CONTINGUTS GENERALS I VALORACIÓ
- 280 m. de trams verticals.
- Realització de 1 pont penjats tipus “nepali”.
- Estabilització de blocs rocosos inestables.
- Desbrossament, habilitació i marcatge de 3 escapaments.
- Neteja, habilitació i marcatge de la vegetació al llarg del traçat de la via.
- Revisió prèvia en helicopter del traçat de la via (20 min).

3.3.- ELEMENTS DEL PROJECTE
Els elements que defineixen el projecte són:
0.- SENYALITZACIO DE LA VIA FERRATA es procedirà a la senyalització de la via ferrada
amb uns cartells de fusta definits al projecte a on surten reflexats els diferents
accessos i vies de escapada atenent al seu grau de dificultat així com les obligacions en
vers el material necessari i en tot allò referit al pla de seguretat.
1.- LES ZONES D’ACCÉS O D’ESCAPAMENT AMB UNA PENDENT INFERIOR A 60% estan
definides als plànols i son vies destinades als usuaris de nivell

A (poc difícil)

“Dificultat: fàcil Terreny: d'horitzontal a inclinat, principalment rocós. Seguretat:
cables, cadenes, grapes i esporàdiques escales curtes; la majoria de la progressió es pot
fer sense necessitat de material de seguretat Condició física: seguretat en caminar,
recomanat absència de vertigen. Material: material de vies ferrades recomanat Les
persones amb experiència en vies ferrades poden progressar sense assegurar”.
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2.- LES VIES FERRADES AMB GRAONS VERTICALS estan definides als plànols i son vies
destinades als usuaris de nivell D (molt difícil) Dificultat: molt difícil, i amb gran
exigència física. Terreny: vertical, sovint també trams extraplomats; normalment
exposat.Seguretat: cable, grapes i clavilles dempeus (sovint es troben molt separades);
en passos verticals i exposats freqüentment solament hi ha un cable per assegurar-se.
Condició física: com en C, no obstant això, es necessita suficient força en braços i
mans, ja que poden haver-hi llargs trams verticals i extraplomats; possible també que
hi hagi petits trams d'escalada (fins a grau 2) sense assegurances. Material: material
d'ascensió de

ferrada obligatori, fins i tot escaladors experimentats han d'anar

encordats; no apte per a principiants.
Aquetes vies es defineixen al llarg dels planos de projecte, es col·locarà una línia de
vida permanent galvanitzada en calent amb plaques de tipus CU10 A20 o A10 de la
casa Igena o equivalent, en funció de si son plaques de gir intermitjes o de inici o final,
la línia de vida ha de portar un cable de acer galvanitzat de un diàmetre mínim de 10
mm. En paral·lel amb aquets cable es col·locarà uns graons de ferro galvanitzat en fred
formes més correctes de col·locació a nivell normatiu i de seguretat és la següent:
1.-Han de penetrar en la roca més de 10 cm per garantir l'ancoratge.
2.- La distància entre la roca i l'eix de la corba de doblegat ha de ser de 15 cm, si posem
menys no agarra el peu i si és major podem provocar suficient palanca com per
doblegar-la o que sigui un risc d'atrapament en caiguda.
3.- El radi de curvatura dels rodons hauria de rondar els 30 mm.
4.- La longitud dels graons serà de 30 cm.
5.- El material usat per als graons és convenient que son barres de acer corrugat
galvanitzats en calent de 12 mm de diàmetre amb 10 cm de penetració en roca
conformant una u de 35 cm i de 15 cm amb un radi de curvatura de 30mm, es
disposaran cada 50 cm com a màxim al llarg del recorregut .
3.- LES VIES FERRADES AMB GRAONS HORITZONTALS estan definides als plànols i son
vies destinades als usuaris de nivell F (extremadament difícil) Dificultat:
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extremadament difícil, ja que requereixen molta força i resistència. Terreny: de vertical
a extraplomat; generalment exposat; petits suports. Seguretat: com a D, no obstant
això normalment combinada amb escalada. Condició física: molta força a les mans
(dits), braços i cames, molt bona condició física, mobilitat, pot ser que en llargs trams
recaigui el pes en els braços. Material: equip d'ascensió de

ferrades obligatori,

escaladors experimentats han d'anar encordats especialment en els trams d'escalada;
no apte per a principiants.
Aquetes vies es defineixen al llarg dels planos de projecte, es col·locarà una línia de
vida permanent galvanitzada en calent amb plaques de tipus CU10 A20 o A10 de la
casa Igena o equivalent, en funció de si son plaques de gir intermitjes o de inici o final,
la línia de vida ha de portar un cable de acer galvanitzat de un diàmetre mínim de 10
mm. En paral·lel amb aquets cable es col·locarà uns graons de ferro galvanitzat en fred
formes més correctes de col·locació a nivell normatiu i de seguretat és la següent:
1.-Han de penetrar en la roca més de 10 cm per garantir l'ancoratge.
2.- La distància entre la roca i l'eix de la corba de doblegat ha de ser de 15 cm, si posem
menys no agarra el peu i si és major podem provocar suficient palanca com per
doblegar-la o que sigui un risc d'atrapament en caiguda.
3.- El radi de curvatura dels rodons hauria de rondar els 30 mm.
4.- La longitud dels graons serà de 30 cm.
5.- El material usat per als graons és convenient que son barres de acer corrugat
galvanitzats en calent de 12 mm de diàmetre amb 10 cm de penetració en roca
conformant una u de 35 cm i de 15 cm amb un radi de curvatura de 30mm, es
disposaran cada 50 cm com a màxim al llarg del recorregut . col·locats al “trasbolillo”
cada 50 cm a la part inferior i a 50 cm també al nivell superior col.locat a 1,70 metres
del nivell inferior, el cable de la línia de vida estarà disposat a una alçada intermitja
entre el nivell superior i el inferior , i es tindrà especial cura amb les zones de trobada
entre els graons vertical i Horitzontals.
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3.- TANCAMENTS DE LA ZONA D’ARRIBADA seran tancaments fets amb fusta a la zona
superior de una alçada de 60 cm amb rodons de fusta de 10 cm aproximadament
4.- DESEBSOCAMENT consistiran en la realització dels treballs de senyalitzaciño i
neteja de la vegetació al llarg del recorregut tant de la via ferrada com de les zones de
escapada.
5.- PONTS TIBETANS els ponts tibetans son uns ponts realitzats amb ancoratges de
cables, cables i graons de fusta, es facturaran per unitat de pont, i no per metre lineal
el que implica necessàriament una visita prèvia al lloc per la seva licitació, estan
definits als plànols de projecte.

6.- ESTABILITZACIO DE BLOCS INESTABLES al llarg del replanteig de la via es demanarà
als treballadors en alçada un reportatge fotogràfic i una presa de famílies de
trencament; per tal de determinar el factor de seguretat dels blocs situats sobre la
trajectòria, el que pot implicar la realització de treballs de sosteniment, malles cables,
ancoratges, les caigudes controlades dels blocs o fins i tot la modificació del traçat de
la via.

3.4.- FASES DE PROJECTE
Les diferents fases associades a la execució del projecte són:
0.- Revisió en helicòpter del traçat de la zona per tal de confirmar el traçat o de
modificarlo en funció dels blocs inestables presents al recorregut i sobre ell.
1.- Aportació de material d’escalada, de perforació i caseta d’obres
1.- Replanteig topogràfic i tancament del terreny: Es col·locaran dos tanques
formades per perfils HEB i fustes a la zona de contacte del projecte amb la carretera, i
una tanca de plastic al llarg de la resta del límit de projecte.
2.- Senyalització de l’obra, Esbrossada del terreny, tala d’arbres, i molturació
dels restes vegetals per realitzar terra vegetal.
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3.- Realització de les zones d’accés i escapaments.
4.- realització de les diferents vies ferradas començant des de la part inferior i
fins a les zones superiors
5.- Un cop finalitzada la aportació s’ha de desmuntar i transportar els
equipaments presents, així com el tancament superior e inferior i la xarxa plàstica de
tancament.

6.- S’ha de presentar un informe fotogràfic de totes les zones definides al projecte
numerades des de la part inferior a la part superior i per trams , verticals horitzontals
amb graons i sense així com dels ponts tibetans que permetran avaluar el seu estat de
conservació al llarg de informes posteriors, la empresa que realitzi el projecte haurà de
fer aquestos informes de manera bianual o presentar una assegurança a tot risc
enfront qualsevol accident que per l’estat de la via es pugui produir els 10 anys
següents..

3.5.- DOCUMENTS DE PROJECTE

Document nº 1: Memòria
Document nº 2: Plec de condicions tècniques particulars
Document nº 3: Quadre de preus
Document nº 4: Pressupost
Document nº 5: Plànols
Annex nº 1: Estudi geològic geotècnic
Annex nº 2: Estudi d’ Impacte Ambiental
Annex nº3: Pla de seguretat i salut
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2.- PROGRAMA DELS TREBALLS
El programa dels treballs s’ha fet considerant els mesos de treball real, no s’ha
considerat els mesos d’aturada per causes de la neu o per altres causes no imputables
directament a les condicions climàtiques. S’han marcat 2mesos per la realització de la
via ferrada
CONTINGUTS GENERALS I VALORACIÓ
- 280 m. de trams verticals.
- 1 Ponts penjats tipus “nepali”.
- Neteja, habilitació i marcatge d’aproximació i retorn.
- Neteja, habilitació i marcatge de 2 escapaments.

4.- REQUISITS DE DISSENY DE LA VIA FERRADA
4.1.- REQUISITS GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ
En els materials s'ha de tenir en compte la disposició d'un material a la intempèrie i les
inclemències meteorològiques, per això és bàsic l'ús de material galvanitzat. El sanejat
previ de les roques amb el risc de despreniment és fonamental, aquestes han de
desprendre's amb seguretat o ancorar-se al sòl per una base de morter, per cable, per
malles o per ancoratges, en qualsevol cas no han de quedar soltes de cap manera.
Els acabats encara que poden semblar poc importants, en aquest cas juguen un paper
important, doncs són els que provoquen les petites lesions i ferides i puntualment les
grans, eliminant els punts de cort (finals de cable), punxonament (subjetacables) i
zones d'atrapament (unió de cables i zones de frec amb el terreny) solucionem gran
part dels petits riscos de les instal·lacions.
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Per a la perforació sobra dir que necessiteu un equip amb autonomia compressors de
gaso-oil i un equip electrogen.
La via ha de ser inspeccionada per personal “competent” el qual es fa responsable de
la idoneïtat d'aquests materials. Quedant prohibit les clàssiques reparacions posteriors
que trobem en algunes vies ferrades.
Sempre s'han d'usar ancoratges, que han de complir els requisits constructius, o
ancoratge o terminació correcta segons UNE 13411.
No ficar el cable en la roca. És comú també trobar-nos el cable de 8 directament
embegut amb químic dins de la roca, això estalvia un ancoratge i exposa al cable si cap
a una major fatiga.

4.2.- REQUISITS POSICIONAMENT DELS ANCORATGES

És molt important, ja que repercuteix directament en el preu de construcció:
Ancoratges de sortida i inici des d'un cingle o sòl:
Ha d'haver-hi un ancoratge a l'inici com a màxim a una mesura de 3,5 metres d'altura
de caiguda, és a dir, en una paret vertical a 3,5 metres d'altura ha de posicionar-se el
primer ancoratge i a 1 metre a continuació el següent, aquest sistema com és lògic
busca la dissipació d'energia per l'absorbidor, el qual sigui el que sigui provoca una
elongació ja sigui per esquinçament o per corriment de corda, per això l'altura de
caiguda efectiva ha de ser major, en produir-se un augment necessari de la distància
necessària lliure per a una caiguda.
Personalment aquest punt és una mica complex, ja que, 3,5 metres d'altura sense
seguretat provoca un factor de caiguda molt interessant a més de l'efecte psicològic
negatiu de no anar ancorat per a qualsevol persona que pot motivar la seva fallada. A
això cal sumar que s'estableix aquest punt per a qualsevol sortint, és a dir, en un cingle
pot provocar una desconnexió del sistema.
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4.2.- ANCORATGES DEL RECORREGUT

En el recorregut normal ha de tenir-se en compte el factor abans descrit d'obertura del
sistema d'absorció, per això les distàncies han de ser de 3 metres verticals i 6 metres
lineals com a màxim.
En cas d'usar-se fixadors químics la longitud instal·lada dins de la roca ha de ser
almenys 7 cm com a mínim; en cas de ser ancoratge mecànic la longitud ha de ser de
5 vegades el diàmetre dels orificis de perforacions. O seguir les instruccions del
fabricador.
En cas de roca tova, les longituds estan definides a l’informe geotècnic associat al
present projecte i la norma 959.
En cas de trobar-se prop del mar (5 km) tot l'ancoratge ha de ser del mateix material
(cura amb les rosques i la baula que en general vénen de diferent material), d'aquesta
forma no ha de produir-se corrosió galvànica. en general per a aquests casos us
recomano un bon manteniment i inspecció o el posicionament d'algun ànode de
sacrifici.

4.3.- CONSTRUCCIÓ DE LÍNIA DE VIDA
Per a la correcta execució de la línia de vida: Hem de tenir en compte que estem
realitzant una línia de vida per un terreny, no per un mur, paret, biga, és per això
recomanable que realitzem un estudi previ per a l'elecció dels punts d'ancoratge, el
recorregut, els materials adequats, el públic al que va dirigit i els elements que volem
incorporar.
Un punt que hem de tenir molt en compte és el fet que l'usuari ha de caure sobre el
cable, o sobre un element de protecció previ, com poden ser un preancoratge o un con
de seguretat, la manera més senzilla és fent que el cable creu una petita corba abans
de l'ancoratge de manera que davant una caiguda sigui el cable el que rebi l'esforç
dividint la força entre l'ancoratge superior i inferior.
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La línia de vida ha de procurar-se que no frec amb el sòl o roca en cap punt, això
evitarà possibles punts de retenció indeguts i l'oxidació del cable davant el contacte
amb terra. Els cables han de ser de manera general (i obligatòria) de diàmetre 10,
mai amb ànima natural ni enfundat, en tots dos casos es produiria una degradació
ràpida del cable.
En cas que el cable pugui ser usat com a passamans aquest ha de ser de diàmetre 12 i
hem de tenir molt en compte que hi ha una possibilitat d'atrapament amb el terreny
en realitzar-se pressió des d'un altre punt del cable, podent trencar el rècord d'atrapar
a diverses persones els dits alhora. No s’ha d'usar cable major a 16 mm, a partir
d'aquest diàmetre us va a costar horrors cada gir i el pes de la via augmenta molt sense
tenir necessitat de la resistència a aquestes càrregues. Diferent és si voleu realitzar un
joc auxiliar molt comú com és un tibetà, us recomano per a això fer-li un cop d'ull a
l'article de parcs d'aventura.

4.3.- GRAONS
Les formes més correctes de col·locació a nivell normatiu i de seguretat és la següent:
Han de penetrar en la roca més de 10 cm per garantir l'ancoratge.
La distància entre la roca i l'eix de la corba de doblegat ha de ser entre 15 cm, si posem
menys no agarra el peu i si és major podem provocar suficient palanca com per
doblegar-la o que sigui un risc d'atrapament en caiguda.
El radi de curvatura dels rodons hauria de rondar els 30 mm.
La longitud dels graons hauria de rondar entre 30 i 40 cm.
Gens d'usar puntes, traces ni gens que puguis clavar-te en el cos i penetri dins d'ell.
El material usat per als graons és convenient que son barres de acer corrugat
galvanitzats en calent de 12 mm de diàmetre amb 10 cm de penetració en roca
conformant una u de 25 cm de 30 a 40 i de 15 cm amb un radi de curvatura de 30mm,
es disposarn cada 50 cm al llarg del recorregut .
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4.4.- CALCUL

Existeixen maneres reglades de calcular la via

ferrada per valorar la idoneïtat

d'ancoratges i cables, estan basades en las “Recomendaciones para las realización de
anclajes en el terreno”.

4.5.- SENYALITZACIÓ
Senyals que han de portar una via ferrada
4.5.1.- A l'inici

Senyalització de l'equip correcte per poder realitzar l'activitat (el mínim aplicable és el
següent):
Equip anticaiguda (EN 958)
Arnés (En 12277)
Senyalització de l'equip complementari de l'activitat:
Casc (EN 12492)
Guants
Entenimentada
Equipament auxiliar (descensor, mosquetons, cintes auxiliars, etc)
Les indicacions de seguretat de com realitzar el recorregut (un tram lliure per cada
usuari, la necessitat d'anar ancorat en tot moment, no realitzar amb climatologia
desfavorable, necessitat d'hidratació per a l'activitat, la necessitat de conèixer que
aquesta activitat comporta un risc intrínsec i pot provocar danys greus en cas
d'accident).
Dificultat, distància del recorregut, entrada i sortida, punts de fuita;
Temps aproximat del recorregut;

26

Memòria de la via ferrada de Serra Canals
Si fos necessari l'ús d'algun ancoratge extra de corda o punts singulars d'ancoratge que
han de ser equipats per l'usuari ha d'indicar-se;
Telèfons d'emergència i telèfon del responsable del manteniment i supervisió
(ajuntament, empresa explotadora, etc) indicant la necessitat de contactar-ho en cas
que es detecti algun risc;
Informació sobre la necessitat de comptar amb segur R.C. ja sigui propi o cobert per la
federació, empresa o sector i que cobreixi aquesta tipologia d'esport;
Possibles rutes des del final de la via ferrada, indicant possibles punts topogràfics
insalvables i el temps de recorregut fins a cadascun d'ells (ej: la tornada caminant a
l'inici, al poble proper, a una carretera, etc)
4.5.2.- Al final

Possibles rutes des del final de la via ferrada, indicant possibles punts topogràfics
insalvables i el temps de recorregut fins a cadascun d'ells (ej: la tornada caminant a
l'inici, al poble proper, a una carretera, etc)
Telèfons d'emergència i telèfon del responsable del manteniment i supervisió
(ajuntament, empresa explotadora, etc.) indicant la necessitat de contactar-ho en cas
que es detecti algun risc.

4.6.- INSPECCIÓ
Inspecció per una empresa autoritzada de treballs verticals i és necessari l'ús d'alguns
aparells en punts concrets i d'alguns assajos, gats per assajos de tracció simples i
complertes i claus dinamomètriques, el constructor de la instal·lació ha de presentar
de manera bianula durant 10 anys un informe de l’estat de la instal.lació a petició de la
propietat, les condicions de la inspecció esta definida a le memòria i el plec del present
projecte.
Compromís de Manteniment: En l'Estudi de Definició s’especificarà el pla biennal per al
manteniment de l'equipament o instal·lació, i el compromís del Promotor d'aplicar-ho
assumint els seus costos. Si per ús, condicions atmosfèriques o altres adversitats,
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aquestes se sofrissin una deterioració prematura, el període de manteniment
s'ajustessin a aquestes factors. Aquest manteniment mínim deu contemplar:
a) Inspecció Tècnica biennal de valoració realitzada per un Tècnic assignat .
b) Inspecció Tècnica d'Idoneïtat realitzat per un Tècnic
c) Esbrossi dels trams d'accessos amb amplàries inferiors a 1 metre.
d) Reposició de senyals i indicacions deteriorats o perduts.
e)Consolidació de roques soltes o susceptibles de caiguda a l'efecte d'evitar accidents.
f) Reposició d'ancoratges defectuosos o desapareguts.
g)Després de la inspecció tècnica de valoració, el Tècnic estimarà si realitza l'Informe
Tècnic d'Idoneïtat immediatament, sense una segona visita, o bé si concedeix un
termini, depenent del tipus d'actuacions a realitzar, per a la reparació, sent en aquest
cas necessària una segona inspecció.

Fet a la Seu de Urgell , el 26 de setembre del 2.018

CABELLO
TEMPRADO
FRANCISCO
JAVIER 02247672C
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1. Aspectes generals.

1.1 Objecte, abast i disposicions generals.

1.1.1 Objecte.
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar;
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim,
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2 Àmbit d'aplicació.
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de “la via ferrada de
Roca Narieda i Serra Canals”.
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables.
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest
Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò
que en ell s'especifica.
-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75,
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976.

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per
Reial Decret 776/1997 de 30 Maig.

-

Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada
per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.

-

Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, aprovada
per O.M. de 28 de febrer de 1972.

-

Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost.

-

Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó".

-

Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer".

-

Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer".

-

Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de
materials actualment en vigència.

-

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut
a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).

-

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88,
esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual
queden incorporats els articles modificats.

-

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat
pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

-

Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).

-

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

-

Normes U.N.E.

-

UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.

-

Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

-

Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificació.

-

Norma MV-103 Càlcul de les estructures d'acer laminat a l'edificació.

-

Norma MV-104 Execució de les estructures d'acer laminat a l'edificació.

-

Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer.

-

Norma MV-107 Cargols d'alta resistència per a estructures d'acer.

-

Normes tecnològiques de l'edificació.

-

Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.

-

Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T.

-

Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.

-

Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).

-

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost
de 1970).

-

Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).

-

Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles
bituminoses en calent".

-

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció
8.3. I.C.

-

Llei 20/91 de la Generalitat i el Decret 135/95 de “Promoció de l’accessibilitat, supressió de
barreres arquitectòniques i codi d’accessibilitat”

-

Normes bàsiques de l'Edificació N.B.E-AE-88.

-

Instrucció 6.1 i 6.2-IC de la Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferm (ordre
Ministerial del 23 de maig de 1989).

-

Normes per a la fabricació de biguetes de formigó pretensat de la A.E.H.P.

Així com totes aquelles normes vigents a les companyies subministradores dels serveis que puguin
resultar afectats
La legislació que substitueixi o complimenti les disposicions esmentades i la nova legislació
aplicable que es promulgui serà igualment d’aplicació, sempre que estigui vigent amb
anterioritat a la data del contracte.
En cas de contradicció o simple complementació es tindrà en compte les condicions mes
restrictives.

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats
productes utilitzats en la construcció.
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials
que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte,
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure
Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs
de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.
Relació de plecs de família a aplicar aquest article:
- Ciments
- Armadures actives d’acer
- Filferros trefilats llisos i corrugats
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents
- Productes bituminosos impermeabilitzants

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors,
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest
projecte.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho
són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que
pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

1.2 Descripció de les obres.
1.2.1 Descripció general de l'obra.
Les obres projectades tenen per objecte la construcció dos vies ferrades la via ferrada de Roca
Narieda i Serra canals
El traçat objecte definit a la document núm.2: Plànols.
Es contempla l'execució dels moviments de terres a cel obert així com la neteja de blocs inestables i
el trasllat respectant les condicions fixades a l’estudi de impacte mediambiental.
Les estructures projectades consisteixen en, senyalització d’obra, esbrossada del terreny, excavació
en penya i en terreny granular, neteja de blocs inestables, graons, línies de vida verticals i
horitzontals,ancoratges de cable ponts de cable i fusta, plaques de fixació a la roca, i una
senyalització amb cartells de fusta definitiva .
A més a més es realitzaran les obres de desviament i reposició de serveis afectats i drenatge
general de l’obra., així com la realització d’accesos provisionals i definitives a la zona d’obra.

1.2.2 Explanació i obres preparatòries.

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que
en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i
instruccions que dicti l'Enginyer Director.
Les obres d'explanació comprenen:
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona d’acces, fins i tot la tala d'arbres i l'extracció de soques.
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'explanació.
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres.
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la
senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres.

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del Projecte.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.

1.2.3 Drenatge.
El drenatge previst a la traça i conjunt de l’obra consisteix en:
L'execució d'aquestes obres comprèn:
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres.
- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües
interceptades mentre es realitza l'obra definitiva.
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del projecte.
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.
- Condicionament del terreny.
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional.
1.2.4 Obres Complementàries.

Comprèn els següents grups d'obres:
- Tancament
La instal·lació de la tanca inclou les següents operacions:
. Replanteig.
. Subministrament de materials.
. Execució dels fonaments.
. Muntatge dels pals i malla.
. Tesat de la malla.
A més a més de tot això, les obres de tancament inclouen:
. Quantes operacions siguin necessàries per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb
les toleràncies definides als documents del Projecte.

1.3 Direcció d'obra.
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per CONSELL COMARCAL, estarà a càrrec
d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. CONSELL COMARCAL
participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per CONSELL COMARCAL.
- Les modificacions d'obra establertes per CONSELL COMARCAL.

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de
detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el
Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb
allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el
que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra,
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control
de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si
ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui
necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions
del programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats
del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que
l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o
minimitzar-los.

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per CONSELL COMARCAL.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a
lliurar a CONSELL COMARCAL un cop acabats els treballs.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord
amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció
d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control,
valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de
les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que,
si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per CONSELL COMARCAL.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades
i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de
les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre
presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part
de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres
establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem,
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.

1.4 Desenvolupament de les obres.
1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del
citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a
l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la
zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb
els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps
d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.

1.4.2 Plànols d'obra.
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions
que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs,
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran
de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a
l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment,
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests
plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials
d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades,
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà
directament o ho comunicarà a CONSELL COMARCAL per a l'adopció de l'acord que s'escaigui.
Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució
de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.

1.4.3 Programa de treballs.
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per CONSELL COMARCAL al temps i en raó del
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de CONSELL COMARCAL.
El programa de Treball comprendrà:

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de
treball.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a
assegurar l'acompliment del programa.
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es
troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com
la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra
en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no
compreses en aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert
per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o
processos i/o retards en la realització dels treballs, CONSELL COMARCAL ho cregui convenient. La
direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes
actualitzats i participar en la seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.

1.4.4 Control de qualitat.
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material
necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons
els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de
corregir-les i en funció d'això disposarà:
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del
termini que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de
CONSELL COMARCAL, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva
funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista,
amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de
servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini
que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en
cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, CONSELL COMARCAL podrà encarregar el seu
arreglament a tercers, per compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i
l'adequat comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret
a cap indemnització per al Contractista.

1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personalun geòleg amb una experiència de mes
de 20 anys en obres relacionades amb tractaments de talussos i caigudes de pedres, i operaris amb
mes de 15 anys de experiència en tractament de talussos. Designarà de la mateixa manera, les
persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de
residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de
la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona
d'obres.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en
tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra,
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres,
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.

1.4.6 Informació a preparar pel contractista.
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà
fixada per la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de
les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la
seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui
convenient.
CONSELL COMARCAL no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que
comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del
Contractista.

1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles
al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte
està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb
competència i jurisdicció sobre el trànsit.

1.4.8 Seguretat i salut al treball.

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció
de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de
gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel Coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.

1.4.9 Afeccions al medi ambient.
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o
barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent
en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció
d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tal com plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc
de treball i deixen accessos suficients per la seva realització.
.- Abocadors
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que
estigui constituïda..

1.4.10 Execució de les obres no especificades en aquest plec.
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 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 Amidament i abonament.
1.5.1 Amidament de les obres.
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període
de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior
i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació,
a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els
plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de
l'Administració sobre el particular.

1.5.2 Abonament de les obres.
1.5.2.1 Preus unitaris.

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de
preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions
en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria,
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis
corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podent argüir-se com a base per
a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament
informatiu.
1.5.2.2 Altres despeses per compte del contractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari,
les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloses les d'accés.
- 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, acomplint 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, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra
quan es finalitzi.
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament
de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades
i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

2. Materials bàsics.
2.1 Aspectes generals.
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials
que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin
estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat
dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

2.2 Materials per a terraplens, pedraplens i reblerts localitzats.
2.2.1 Consideracions generals.
Els materials utilitzats en terraplens i reblerts localitzats seran sols o materials granulars constituïts
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o
qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions
realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest
cas, de la Direcció de l'Obra.
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o
adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus
seleccionat, segons l'esmentat article.

2.3 Materials per drenatge.
2.3.1.1 Tubs de P.V.C.

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de
suspensió i mescla posterior estensionada.
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes
DIN-16930.
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran
atacables per rosegadors.

2.3.1.2 Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.

- DEFINICIÓ

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.

- MATERIALS
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir
altres components tal com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de
recepció a l'obra seran els de la taula següent:

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

Característiques del Valors
material
Densitat

De 1,35
kg/dm3

Mètode d'assaig
a

Observacions

1,46 UNE 53020/1973

Coeficient
dilatació lineal

de De
60
a
80 UNE 53126/1979
milionèsimes per ºC

Temperatura
reblaniment

de 79º

UNE 53118/1978

Càrrega d'assaig 1
kg

Resistència a tracció 500 kg/cm2
simple

UNE 53112/1981

El valor menor de
les 5 provetes

Allargament
trencament

UNE 53112/1981

El valor menor de
les 5 provetes

al 80 %

Absorció de aigua

1 mg/cm2

UNE 53112/1981

Opacitat

0,2 %

UNE 53039/1955

- FABRICACIÓ DELS TUBS DE P.V.C.
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest
plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda
està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de
forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que,

a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un
polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines
viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà).
En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa,
assegurant-se un alt moment d'inèrcia.

- JUNTS
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que
les exposades anteriorment.
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting
que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua.

- INSTAL.LACIÓ EN RASA
a) Amb trànsit de vehicles
-

Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la
taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques.

-

El tub i el material de reblert (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil
adequat.

-

El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació
de la calçada.

b) Sense trànsit de vehicles
-

Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del
material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil
segons terrenys i criteris del projectista.

c) Reblert
El reblert es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de
dimensionament)
2.3.1.2.1

Control de Qualitat.

El Control de Qualitat es portarà a terme amb els criteris fixats en el P.P.T.P. i en la norma
ASTM A476 “Ductile Iron Gravity Sewer Pipe”

2.3.2 Drens subterranis i material filtrant.

2.3.3 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl.lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl.liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc...
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports,
etc...
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc...
-Condicions generals:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS:
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a resistir les accions durant el procés de
formigonament i les pressions del formigó.
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària.............................................................................................................. >= 10 mm
Gruix................................................................................................................... >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions ...................................................................... Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions ..................................................................... Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gasoil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó
ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb que estigui en contacte.

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F.
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de soportar i
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la
seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils ................................................................ ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils ....................................................................................... ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
-Condicions de subministrament i emmagatzematge:
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge ............................................................................ 1 any
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural."
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo."

2.4 Acers.

2.4.1 Armadures passives.
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en
l'EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols.

2.4.1.1 Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que
especifica la Instrucció EHE. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de
barres mitjançant maniguets.
Les barres són d'acer B-500-S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre.
Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. Aquests han de
complir el que prescriu l'article 41 de la Instrucció EHE, respecte la resistència i la deformabilitat
que cal que tinguin.
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles
femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau
dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de collada s'ha d'ajustar a les prescripcions del
subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que prescriu l'article 41 de l'EHE.

2.4.2 Malles electrosoldades

Malla de barres corrugades que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura
eléctrica als punts de contacte.
-Característiques generals:
Característiques dels nusos (UNE 36-462):
- Càrrega de trencament dels nusos .................................................................. 0,3 x Sm x Re
(Sm = Area de la secció transversal nominal de l'element sotmés a tracció, barra de major
diàmetre de les del nus)
(Re = Límit elàstic garantit dels nusos)
- Nº màxim de nusos sense soldar o desenganxats ............................................. 2% del total
- Nº màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra ................................ 20% del
total
Amplària del panell .............................................................................................. 2,15 m
Llargària del panell .............................................................................................. 6 m
Perllongació de les barres longitudinals:
més enllà de l'última barra transversal

................................................................... 1/2 retícula

Perllongació de les barres transversals:
més enllà de l'última barra longitudinal

.................................................................... 25 mm

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
Les característiques mecàniques de les barres han de complir:
- Càrrega unitària de trencament Fs (EH-91 o EP-93):

- Acer AEH 500 T
5600 kp/cm2
- Acer AEH 600 T
6600 kp/cm2
- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple
a 180ø i de doblegat-desdoblegat a 90ø (EH-91 o EP-93)
.................................. Nul.la
- Tensió mitjana d'adherència (EH-91 o EP-93):
- Barres de diámetre < 8 mm ....................................................................... >= 70 kp/cm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ........................................................... >= (80 - 1,2 D)
kp/cm2
- Tensió de trencament per adherència (EH-91 o EP-93):
- Barres de diàmetre < 8 mm ....................................................................... >= 115 kp/cm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ........................................................... >= (130 - 1,2 D)
kp/cm2
Han de complir la relació Fs/Fy i el percentatge d'allargament fins al trencament especificats a la
EHE.
La secció real de cada barra, i del conjunt de les barres per a cada malla, ha de ser >= 95% de la
secció nominal.
-Condicions de subministrament i emmagatzematge
El fabricant facilitarà per a cada partida d'acer, els certificats d'homologació i garantia que
justifiquin el compliment de les exigències de la normativa vigent.
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.
Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la
pluja, la humitat del sól i de l'agresivitat de l'atmósfera ambiental.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

2.4.2.1 Ancoratges

Entenem per ancoratges els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. Poden
ser actius o passius, segons s’efectuï des d'ells el tesat o estiguin situats a un extrem del tendó per
la qual cosa no es tesa. Els ancoratges són propis de cada sistema de pretesat.
Els ancoratges de les armadures actives hauran d'ésser capaços de transmetre al formigó una
càrrega al menys igual a la màxima que el corresponent tendó, o conjunt de tendons, pugui
proporcionar, tant sota sol.licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d'acomplir les
següents condicions:
-

La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als demés
elements constructius de l'estructura, no ha de ser inferior a la suma de les resistències
nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. S'admet
una tolerància del menys tres per cent (-3%) com a màxim.

-

Han d'ésser capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos
milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65) i el
setanta per cent (70%) de la tensió de trencament a tracció de l'acer de l'armadura de
pretesat.

-

Tots els elements que constitueixen l'ancoratge hauran de sotmetre's a un control efectiu i
rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d'un mateix tipus, sistema i mida, totes
les peces resultin intercanviables. A més a més han de ser capaços d'absorbir, sense detriment per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals establertes per a les seccions de
les armadures.

-

Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les condicions en
que han de ser emprats.

-

S'hauran d'aportar a més a més les dades sobre l'esmunyiment que puguin experimentar
les armadures als ancoratges, durant l'ajustament de falques, i la magnitud del moviment
conjunt de l'armadura i de la falca, que es produeix per penetració.

-

Ambdós valors s'hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s'ha de donar als tendons,
per a poder compensar les pèrdues corresponents.

-

Cada tipus d'ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d'equip de tesat, havent
d'utilitzar-se sempre l'adequat, amb l'aprovació del Director de les Obres.

a)ANCORATGES ESPECIALS
Material necessari per a la realització d'empernatges.
S'han considerat els següents tipus de material:
- Ancoratges metàl.lics de 25 i 32 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200
mm
- Ancoratge de ciment i additius
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig
- Tac per a ancoratge metàl.lic de 50 cm de llargària
ANCORATGE METÀL.LIC:
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels
extrems.
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les
mateixes característiques que l'acer de l'armadura.
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària
>= 10 cm.
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.
Límit elàstic de l'acer
>= 4600 kg/cm2
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:

Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en
cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la
hidratació per immersió en aigua.
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:
- Entre 33 i 37 mm
28 mm
- Entre 37 i 39 mm
31 mm
- Entre 39 i 43 mm
35 mm
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:
- Entre 36 i 39 mm
28 mm
- Entre 39 i 43 mm
31 mm
- Entre 43 i 47 mm
35 mm
Temps d'hidratació per immersió
< 2,5 min
Inici de l'enduriment
< 15 min
Resistència a la tracció:
- Al cap de 3 h a 10°C
>= 5 T/m
- Al cap de 24 h a 10°C
>= 15 T/m
ANCORATGE DE RESINES EPOXI:
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per
una làmina de plàstic.
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de poliester i un
catalitzador.
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.
Inici de l'enduriment (Ti)
20 <= Ti <= 45 s
Final de l'enduriment (Tf)
3 <= Tf <= 5 min
Resistència a la tracció:
- Al cap de 15 min
>= 5 T/m
- Al cap de 3 h
>= 15 T/m
TAC PER A ANCORATGE METÀL.LIC:
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.
-Condicions de subministrament i emmagatzematge
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL.LIC:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni
impactes.
ANCORATGE DE CIMENT:
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
ANCORATGE METÀL.LIC:

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a
cada ancoratge.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
-Normativa de compliment obligatori:
ANCORATGE METÀL.LIC:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL.LIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.4.2.2 Beines

Entenem per beines els tubs metàl.lics destinats a quedar embeguts en la massa del formigó a fi i
efecte de crear els conductes que permetin el tesat de les armadures actives.
Estaran formats per un floreig d'acer dolç, de dues dècimes de mil·límetre (0.2 mm) de gruix com a
mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb corrugacions a la seva superfície
exterior que afavoreixin la seva adherència al formigó i augmentin la seva rigidesa transversal.
Excepcionalment, el Director de les Obres podrà autoritzar la utilització de beines metàl.liques
llises, en aquest cas hauran de tenir un gruix de paret que garanteixi la rigidesa necessària.
Les beines hauran de presentar una resistència suficient a l'aixafament, de manera que no es
deformin o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l'acció de cops accidentals. De la mateixa
manera seran capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de perforació.
En el cas de que s'hagin d'enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat,
s'empraran beines de calibre immediatament superior a l'especificat per a la potència donada del
tendó, sempre i quan ho aprovi l'Enginyer Director de l'Obra.
El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions anàlogues
a les exigides per a les armadures.

2.4.2.3 Altres accessoris

Els separadors, emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes d'empalmament
de les beines als ancoratges, els broquets d'injecció, respiralls i altres accessoris utilitzats per a
formigó pretesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser aprovats pel Director de les
Obres.

2.4.3 Acer laminat per a estructures metàl.liques.

S’entèn per acers laminats tots aquells acers estructurals en xapes o perfils, requerits per l’execució
complerta d’una estructura metàl.lica de qualsevol tipus.
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació.
El Contractista posarà en coneixement del Director de les Obres la relació de subministradors dels
materials perquè siguin acceptats, i justificarà posteriorment la procedència d’aquests materials.
Els assaigs de recepció s’ajustaran a allò prevista a la Norma UNE 36.080-92, i s’hi afegirà sempre
una anàlisi química per a la comprobació dels continguts de carboni, sofre i fòsfor.
Les característiques químiques i mecàniques dels acers, seran les especificades a la norma UNE 36082-84.
Els límits màxims en la composició química, a anàlisis efectuades sobre lingots de colada, o sobre
producte acabat, seran els que s'indiquen a la taula 250.1 del PG3.
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció.
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric
i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no
acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia.
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La
fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud.
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes
UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE
36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73.
Tots els materials hauran de tenir certificats emesos pel fabricant. Aquests certificats acreditaran el
complimnet de tots els requisits establerts (cracterístiques mecàniques, químiques, identificacions,
etc...). Es prohibirà la col.locació de materials sense certificats acreditatius de la seva qualitat.
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de
les característiques exigides als citats productes.
Els acers laminats per a estructura metàl.lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin
exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o
olis.
Els electrodes que s’utilitzin en el soldatge manual per arc elèctric de les peces d’acer,
correspondran a una de les qualitats estructurals definides a la norma UNE 14.002. Serà preferible
de qualitat estructural bàsica, encara que el Contractista podrà proposar una qualitat estructural
diferent. Qualsevol que sigui en definitiva la qualitat utiliutzada, haurà de ser aprovada per la

Direcció d’Obra prèviament al seu ús. En qualsevol cas les característiques del material d’aportació
seran superiors a la del material base.
Els assaigs dels materials d’aportació es realitzaran segons el que preveu la Norma UNE 1.022.
Les inspeccions radiogràfiques i d’altra naturalesa a que hauran de sotmetres els materials, es
classificaran basant-se en els criteris de la norma UNE 14.001 i d’altres normes internacionals en ús.
El Director d’Obra decidirà en conseqüència, l’acceptació o no de la unió en questió.
El material dels perns connectadors correspondrà a ala qualitat definida a l’última edició del
“Structural Welding Code” del american welding Society.
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl.liques els subministrats en xapes o tubs
que corresponguin al tipus S355 JR definits a la Norma UNE En 10025.
Els acers laminats per a estructures metàl.liques presentaran les característiques mecàniques que
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les
Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció.
Les xapes S 355 J2 G3 hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de
colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència.

2.4.4 Galvanitzats.
- Definició.
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc
que la protegeix de l'oxidació.
- Tipus de galvanitzat.
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl.lica en un bany de
zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc.
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2)
que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es
farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica
la massa de zenc dipositat per unitat de superfície.
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la
lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada.
- Execució del galvanitzat.

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a
la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que
respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302.
- Aspecte.
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat
en la capa de zenc.
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es
comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície.
- Adherència.
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a
l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes
d'assaig de galvanitzats".
- Massa de zenc per unitat de superfície.
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada
per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2).
- Continuïtat del revestiment de zenc.
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat
sotmesa la peça a cinc (5) immersions.
- Gruix i densitat del revestiment.
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC
8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres.
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per
decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3).

2.5 Beurades, morters i formigons.
2.5.1 Aigua per a beurades, morters i formigons.
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò
prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó EHE.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

2.5.2 Granulats per a morters i formigons.
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó EHE.
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius
tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin
requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per
raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran
rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE, aprovada pel Reial
Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.

2.5.3 Ciments.
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de
maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).”
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE i les de les
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a
tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les
especificacions recollides en el R.D.1313/1998.
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les
facultats que corresponen al director d’Obra.
En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la
RC-97 per als ciments sense marca de qualitat.
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà
del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.

2.5.4 Additius per a beurades, morters i formigons.
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les
prescripcions de les instruccions EHE.
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules
de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

2.5.5 Morters sense retracció.
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es
un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté
additius que li confereixen:
- curt temps d'adormiment.
- alta resistència a curt termini.
- retracció compensada.
- gran fluïdesa.
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:
Expansió a 28 dies ................................................................................... 0,05 %.
Resistència a compressió a 24 h .................................................... 200 kg/cm2.
Resistència a compressió a 28 d .................................................... 450 kg/cm2.
Mòdul d'elasticitat a 28 d........................................................ 300.000 kg/cm2.
Adherència al formigó a 28 d ............................................................30 kg/cm2.
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà
amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual.

2.5.6 Formigons.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dossificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'us estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la
relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació,
les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de
superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre
de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Formigó pretensat

Ciments comuns(UNE 80-301)
Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
Ciments comuns(UNE 80-301)
Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
-Classe del ciment
>= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa
>= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat
>= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat
>= 275 kg/m3
- A totes les obres
<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó en massa
<= 0,65 kg/m3
- Formigó armat
<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat
<= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca
0 - 2 cm
- Consistència plàstica
3 - 5 cm
- Consistència tova
6 - 9 cm
- Consistència fluida
10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat
<= 0,2% pes del ciment
- Armat
<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment
- Dispersió admissible de l'Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca
Nul
- Consistència plàstica o tova
± 1 cm
- Consistència fluida
± 2 cm

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS COMPACTATS DE CARRETERES (HC)
La designació del formigó ha de ser:
- HC (formigons compactats per a paviments carreteres)-nº: Resistència a la flexotracció al cap de
28 dies(UNE 83-301 i UNE 83-305).
Contingut de ciment >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment <= 0,55
A més a més de l'EHE i RC-97 es tindrà present el següent:

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3.
Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra
tingui intenció de fer servir el Contractista.
Per als formigons es realitzaran els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris
establerts a la instrucció EHE. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a
l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una
formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la
del Projecte.
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col.locació proposats pel
Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran
de ser aprovats per la Direcció d'Obra.
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del
cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest
defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap
dret a percebre cap abonament.
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode
de transport i posada en obra.
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE.
-Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció

- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal.lacions
i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions
dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies
obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13.
Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període mínim de 3
dies pel de 7 dies.
2.6 Pintures.
2.6.1 Pintures per a perfils metàl.lics.
2.6.1.1 Definició.

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció
desitjada segons s'especifica al present plec de condicions.
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que
desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec.

2.6.1.2 Condicions generals.

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en
aquesta unitat d'obra:
-

L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades
com l'anomenat sistema es determini.

-

Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats.

-

El subministrament de materials.

-

La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el
transport, abocat i aplicació d'aquestes.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

2.6.1.3 Condicions particulars.

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial
moderada.

2.6.1.4 Qualitat de l'aplicació de la pintura.

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa:
anticorrosiu, absència de defectes a la pel.lícula de pintura i manteniment de les qualitats
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits:
-

-

Comportament anticorrosiu:
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les
condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei,
la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala
Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111.
Comportament davant possibles defectes de la pel.lícula de pintura.
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap
dels següents defectes que arribin o superin els graus següents:
.
.
.
.

Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273.
Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275.
Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271.
Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271.

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar
el grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la
seva superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració
d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada.
-

Manteniment de les característiques estètiques:
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del
color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat
a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat
per al compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin
alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al
cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones
pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S.

2.6.1.5 Idoneïtat.

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament
a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori
Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec.

2.6.1.6 Assaigs.

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran:
-

Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299.

-

Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una
sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la
principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es
subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre
ambdues i entre la segona i la fase complementària.

Cada fase es composa de:
-

30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial.
60 minuts d'exposició al fred.
60 minuts d'exposició al calor humit.
80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B.

Les condicions d'assaig són en cada cas:

-

Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C.
Fred: Recinte a -20°C ±2°C.
Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa.
Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C.

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM
G-53-84.
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els
trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col.locaran en suports
inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical.
Les fases complementàries de 16 hores són:
-

A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites.
A la segona seqüència:
Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat.
A la tercera seqüència:
Exposició a la boira salina segons INTA 160.604.
A la quarta seqüència:
Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018.
A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23±3C i 50 ± 5% d'humitat
relativa.
La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23 ±3C i 50 ± 5%
d'humitat relativa), durant 48 hores.

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en
aspa a la cara objecte de l'assaig.

2.6.1.7 Durada dels assaigs.

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial
moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores.
2.6.1.8 Requisits de conformitat.

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció
de les pintures d'alt contingut en zenc.
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o enguixats,
així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació
de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de
l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel.lícula no serà superior a 2 llapis
(resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302).
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts
d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273.

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes,
sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta
adhesiva a cada costat del tall, de manera paral.lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no
desenganxi el recobriment de la base.
2.6.1.9 Identificació de les pintures.

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del
contractista mitjançant la realització dels assaigs de:
Contingut en vehicle fix (INTA 160.254).
Contingut en pigments (INTS 160.253).
Contingut en cendres (NF-T30-603).
Temps d'assecat (INTA 160.229).
Duresa de la pel.lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B).
Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85)
Assaig de plegat (INTA 160.246 B).
Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).
Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició
indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura.
2.6.1.10 Control de qualitat.

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres,
efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i
nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents
dades:
-

Lloc i data de la presa.
Tipus d'aplicació de pintura.
Lot de fabricació.
Data de fabricació.
Nom del fabricant.
Nom del producte.
En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta.

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents:
-

Determinació del pes específic (INTA 160.243).
Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).
Contingut en cendres a 500C (NF-T-30-603).
Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris:
-

Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats.

-

Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat.

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i
en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués
contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués
comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà
de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri
necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a
aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre
com en valor, que en el cas del control de recepció.
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del
material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels
assajats.
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a
realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva
denominació.

2.6.2 Pintures per a elements de formigó.
2.6.2.1 Definicions.

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb
pigments minerals resistents a l'alcalinitat.
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa.
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó.

2.6.2.2 Característiques generals.

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures
i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie.
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la
qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó.

2.6.2.3 Envasat.

El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà:
-

Instruccions d'ús.
Proporció de la mescla.
Permanència vàlida de la mescla.
Temperatura mínima d'aplicació.
Temps d'assecat.
Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg).
Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l).
Segell del fabricant.

2.6.2.4 Transport i emmagatzematge.

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida
útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari.

2.6.2.5 Limitacions d’utilització.

El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la
seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement
l'acabat.
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja
que costa molt eliminar les taques per rentat.
No s'utilitza mai sobre parets de guix.
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons
pastel.

2.6.2.6 Utilització.

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre
soluble).
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat.
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra
possibles esquitxos.
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos
necessari pintar tot el pont.

2.7 Materials per a senyalització i abalisament.

2.7.1 Marques vials.
Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada per
O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”.
També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions
Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació:
a)

El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior
a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una
qualificació nul.la.

b)

El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació
de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

c)

El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160
milicandeles per lux i metre quadrat.

d)

El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no
serà superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies
del vorell de la calçada.

e)

Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre
Circular nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions
Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents partides de materials
seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el Director.

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a
utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions
vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3.
És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà
de fer amb els següents criteris:
a)

De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials,
per a la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i
un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà un altre envàs
com a mínim, de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar
assaigs de contrast en cas de dubte.

b)

A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es
realitzarà un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac
presos a l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra
fins a l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels
materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos com a mostra
principal podran tornar-se al Contractista per a la seva utilització.

c)

Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més
ràpidament possible (tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les
prescripcions o si és necessari enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast,
davant l'incompliment d'alguna d'elles.
Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les
especificacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes.

d)

Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director
procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a
raó de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori
Central d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació,
reservant l'altre fins a l'arribada dels seus resultats, per assaigs de contrast.
Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre
aplicades sobre el paviment, mitjançant la col.locació d'unes xapes metàl.liques de
30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia
per on ha de passar la maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia.
Aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades de pintura i
microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i
desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i Materials
per a comprovar els rendients aplicats.
El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a
12, espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra,
lot, punt quilomètric i carretera a què corresponen.
A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen
les especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un
informe per cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de
cada assaig, figurarà el Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3
del PG-3.
També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre,
assaigs d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes
recollides durant l'execució de la marca vial.

El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3,
6 i 12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es
comparen amb el patró fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció
General de Carreteres.
La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la
marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital.

2.7.2 Senyalització vertical.
Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals metàl.lics s'efectuarà
amb formigó del tipus HM-15. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de
ser capaços de suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2.

2.7.3 Barrera de seguretat semirígida
2.7.3.1 Característiques del perfil de doble onda i dels elements accessoris

La tanca de seguretat haurà de complir les normes UNE 135-112, UNE 135-121 I UNE 135-122.
a)

Perfil de doble onda

El perfil de la tanca i el fleix seran d’acer laminat en calent de característiques fixades a la UNE
36.093 per al grau AP-11.
El gruix nominal serà de 3 mm.
El perfil de doble onda es fabricarà d’acord amb les dimensions i les toleràncies indicades en el
plànol. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm, amb una tolerància de ± 6/3 mm.
A la tanca recta el perfil conformat en fred amb una longitud útil de 4 m, les dimensions,
tolerències i disposició dels forats es recullen en el plànol. Ocasionalment, es podrà suprimir el
forat collís central.
A la tanca recta desmuntable, serà de les mateixes característiques que la definida a l’apartat
anterior, excepte en els forats definits en el plànol.
La tanca curvada serà de les mateixes característiques que la definida a la tanca recta, sotmesa a un
curvat de ràdio variable, per a corbes de ràdio menor a 22 m.
La tanca de perfil de doble onda estarà protegida contra la corrosió mitjançant el procediment de
galvanitzat en calent, conforme a les Normes UNE 37-501 i UNE 37-508.

La qualitat del zenc serà conforme a la Norma UNE 37-301.
El gruix i massa mínims del recobriment serà el definit per la Norma UNE 37-508 per a acers de
gruix comprès entre 3 mm i 6 mm, corresponent-los-hi els valor mitjans de 70 µm i 500 g/m² de
gruix i massa del recobriment, respectivament, aquests valors es recullen en la O.C. 317/91 T i P.
b) Elements accessoris de les tanques de seguretat.
S’entén per elements accessoris tots aquells que siguin necessaris per a la instal.lació de tanques,
així com per a assegurar el seu correcte funcionament.
L’acer per a la fabricació de separadors i d’elements finals de tanca, construïts a partir de xapa o
fleix, serà un acer de les característiques fixades en la norma UNE 36.093 per al grau AP.11.
L’acer per a la fabricació de pals i d’altres accessoris serà de grau AP.11 definit a la UNE 36.570 per
a perfils oberts conformats en fred.
En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques
similars als tipus normalitzats. En la unió de separador al pal s’empraran cargols de qualitat mínima
de 5.61 . En la unió de tanques al pal o al separador, s’empraran cargols i volanderes de qualitat
mínima 4.6 i femelles similars a les esmentades anteriorment (DIN 555).
Les dimensions i toleràncies de la fabricació dels separadors estaran d’acord amb les definides en
els plànols.
En els pals es podran utilitzar perfils en C i UPN. Les seccions a utilitzar segons les condicions
d’instal.lació que estan definides en el plànol per a C-100 i C-120. El pal C-120 es podrà reemplaçar
per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud del pal de 2,40m.
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de
galvanitzat en calent, conforme a la UNE 37.507 en els cas dels cargols i dels elements de fixació, i
conforme a la UNE 37.501 i 37508 en el cas de pals, separadors i d’altres elements.

2.7.3.2 Assaigs

El control del gruix de la tanca es realitzarà a través del seu pes mitjançant un control estadístic per
variables d’acord amb la norma UNE 66-030 (ISO 3951). Pel qual es pesaran individualment les
tanques de la mostra corresponent a cada lot. No es consideren conformes amb aquesta norma les
partides en les que l’estimació del gruix a partir de la mostra suposi que, més del 10% de les
tanques tinguin un gruix inferior a 2,90 mm.
Per al control de recobriment es realitzaran els assaigs d’aspecte superficial, adherència, massa i
gruix mitjans del recobriment conforme a les Normes UNE 37-501 I UNE 37-508.
El control de les dimensions de la tanca es realitzarà sobre aquesta abans de ser galvanitzada. No
obstant, l’alçada del perfil i la longitud total de la tanca, es podrà realitzar sobre aquesta, un cop
galvanitzada.

A efectes del sistema de control, es prendrà com a pes teòric d’una tanca de 2,90 mm de gruix i
desenvolupament del perfil de 473 mm descomptant forats i incloent-hi el galvanitzat. El pes
mínim de la tanca serà de 48,1 kg.
2.7.3.3 Identificació del fabricant

El fabricant haurà de marcar totes les tanques i els elements elaborats segons les especificacions de
la norma. Els cargols duran les marques d’acord amb les seves normes particulars.
A totes les marques hi haurà de figurar la identificació del fabricant.

2.7.3.4 Fonaments de tanques de seguretat

Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci
impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de
col.locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li
una força paral.lela al terreny normal a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior
de la carretera, i el punt d’aplicació del qual estigui a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i
mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny.
Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm.
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues
condicions següents:
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 8
KN.
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal a
nivell del terreny és inferior a 15 cm.
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-25,
disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm. Es deixaran
caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a
través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en
correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa
superior impermeabilitzant.
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat al pal (120
mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer per perforació en
massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HM-25, de 50 cm de cantell,
en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa
superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó.

Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple
murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat
al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de
sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas.
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una
pletina soldada, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles M16, a quatre
espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb forats de 200 mm de longitud
mínima. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col.locats en formigonarla, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió.
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga paredera
de formigó HA-25, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que el paràgraf anterior.

2.7.4 Abalisament
El material reflectant dels captafars serà tal que col.locades aquestes a l'alçada que han de quedar
sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les amb la llum curta
d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la primera s'apreciïn de
manera raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres.
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats
(50-60 cm2).
Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia per
cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància del captafar es
redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectància original, l'Empresa Constructora que
realitzi el muntatge es compromet a reposar-les.
Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la qual es faran
proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els resultats de les quals
hauran de ser positius a judici de l'Enginyer Director per a que aquest accepti el material.
La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves realitzades al
laboratori oficial amb respecte a les unitats col.locades a la via de circulació per al control de la
garantia.
Els pals guia, en l'extrem superior del quals hi anirà disposat l'element reflectant, estaran construïts
de material plàstic d'alta resistència als elements climatològics. Seran de color clar, estable a la
llum, a la intempèrie, als gasos, etc.
El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control de
l'Enginyer Director.

El reflectant es col·locarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats que hauran
d'estar construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció del reflectant a la barrera,
sense que es desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se aquesta per procediments
mecànics.
L'abalisament es farà mitjançant pals guia, proveïts en la seva part superior d'un captafar reflectant
de color indicat quan, als marges de la via de circulació, no existeixi barrera de seguretat.
El captafar comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no representi
una disminució de la superfície reflectant.
En quant a les fites d'aresta, el material base amb que són fabricades serà una mescla
d'homopolímers de clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui els additius necessaris
per a l'estabilització a l'acció dels raigs ultravioleta.
La fita serà de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindrà un contingut mínim de biòxid
de tità de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C.
Les característiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les toleràncies
màximes que s'especifiquen en la mateixa.
Per a comprovar que el material reuneix les característiques exigides, es realitzaran els assaigs
descrits al quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma UNE.
El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància 1, segons el "Plec de
Prescripcions Tècniques" per a les plaques reflectants emprades en la senyalització vertical de
carreteres.

3. Unitats d'obra, procés d'execució i control.
3.1 Treballs generals.
3.1.1 Replantejament.
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per
a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de
cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui
el Director.
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia,
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec,
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les
obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable,
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics
esmentats anteriorment.
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu
càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o
eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i
ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

3.1.2 Accés a les obres.
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del
contractista, totes les vies de comunicació i les instal.lacions auxiliars per transport, tals com
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones,
transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i instal.lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista.
CONSELL COMARCAL es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures
d'obra civil i/o instal.lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a
l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel
contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi
de percebre cap abonament.
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos
per a la utilització de les vies i instal.lacions, tant de caràcter públic com privat.
CONSELL COMARCAL es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de
qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges,
fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl.lics, mecànics, elèctrics, i
d'altres equips d'instal.lació definitiva.

3.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal.lacions auxiliars d'obra i de les obres
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.
Es consideraran instal.lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a
continuació:
a)

Oficines del contractista.

b)

Instal.lacions per serveis del personal.

c)

Instal.lacions per als serveis de seguretat i vigilància.

d)

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

e) Instal.lacions d'àrids; fabricació, transport i col.locació del formigó, fabricació de mescles
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.
f)

Instal.lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres

g)

Instal.lacions de subministrament d'aigua.

h)

Qualsevol altre instal.lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que,
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions,
canalitzacions, etc.
b)

Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.

c)

Obres de protecció i defensa contra inundacions.

d)

Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

e)

Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a
l'execució de les obres objecte del contracte.
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la
conservació i el manteniment de totes les instal.lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

3.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de
qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions
del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i
correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en
la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o
per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del
programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis
auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de
les seves previsions.
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat
expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

3.2 Moviment de terres.
3.2.1 Aclariment i estassada del terreny.
a) Definició.
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes,
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.
b) Execució de les obres.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.

3.2.1.1 Enderrocs i demolicions.

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per
sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

3.2.2 Excavacions.
3.2.2.1 Consideració general.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb
referències topogràfiques precises.
3.2.2.2 Excavació de terra vegetal.

- Definició.
Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per
les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que
segueixen:
-

Excavació.

-

Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.

-

Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

-

Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.

- Execució de les obres.
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un
pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits
per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la
seva remoció.
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada
de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà
d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats

per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra
vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra,
emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.
3.2.2.3 Excavació en desmunt.

- Definició.
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o
caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat.
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot
cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general,
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades
o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius;
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge
fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i
perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als
plànols o per l'Enginyer Director.
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- L'allisada dels talussos de l'excavació.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Classificació.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca.

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització
de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot
explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

- Execució de les obres.
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització,
s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits:
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a
iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha
preparats un o diversos talls de replè.
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella,
a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona
execució.
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista,
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta
unitat d'obra.
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista
adoptarà les mesures de correcció necessàries.
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.

- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys
anàlegs als de l'obra.
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació
del tipus d'explosius i dels detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues
de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que
s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra,
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra
o a tercers.
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si
la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el
Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures,
encara que no sigui objecte d'abonament.

- Drenatge.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer
Director.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director.
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin
erosions a les exavacions.
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer
Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació.
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i
aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

- Toleràncies.
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

-

En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25)
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la
diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha
d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de
manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta.
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres
i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les
excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o
menys.
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota
de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en
roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que
quedar la superfície perfectament sanejada.
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.

- Esllavissaments.
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics
definits en els plànols.
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que
el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures,
i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.

- Execució de les obres.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases
amb referències topogràfiques precises.
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per
escrit, altres fondàries i/o dimensions.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments
satisfactoris.

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents
o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de
l'excavació.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col.locats
sense que existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas,
el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant
estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot
el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista.
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist,
tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries.
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal.lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les
operacions es puguin executar sense interrupció.
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o
martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys
anàlegs al de l'obra.
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació
del tipus d'explosius i detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues
de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que
s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra.
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la
resta de l'obra o a tercers.
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de
materials.
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que
aquest sigui objecte d'abonament.
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de

ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats
excessivament prims.

3.2.2.4 Reblerts localitzats.

- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
-

Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs.

- Execució de les obres.
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a
un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm).
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació
del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit
per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos
inferiors, el material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en
una longitud igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de
l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 (un) metre per damunt de la part superior de la
volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al cent per
cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat.

3.2.3 Acabats.
3.2.3.1 Allisada de talussos.

- Definició.
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i
capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat.

- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del PG-3.

3.2.3.2 Aportació i extensió de la terra vegetal.

- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
-

L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec.

-

La seva extensió i tractament.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.
La terra vegetal s'ha de col.locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali
l'Enginyer Director.
Quan la terra vegetal s'hagi de col.locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa
de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa.
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament
netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície
(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del
terreny.

3.3 Drenatge.
3.3.1 Cunetes.
3.3.1.1 Cunetes de formigó executades a l'obra.

- Definició.

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3.
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15.

- Execució de les obres.
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu
metres (10 m) amb la seva corresponent closa.

3.4 Elements de montatge

3.4.1 Encofrats i motlles
- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
-

Els càlculs de projecte dels encofrats.

-

Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.

-

El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

-

Els productes de desencofrat.

-

El desencofrat.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Tipus d'encofrat.
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són:
-

Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no
necessàriament uniformes, així com xapes metàl.liques o qualsevol altre material que no
resulti deformat pel formigonat o la vibració.

-

Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i

una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies
màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres
(2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a
les piques.
-

Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades
i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2
m), seran de deu mil·límetres (10 mm).

- Execució.
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos.
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que
estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament.
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han.
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

3.5 Armat.
3.5.1 Armadures passives en formigó armat i pretesat.
3.5.1.1 Els especejaments.

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a
formigonar.
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud
d'aquests.
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.
3.5.1.2 Els separadors.

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà
superior a 250 kg/cm².
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes.
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col.locar els encofrats i
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que
ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres.

3.5.2 Armadures actives en formigó pretesat.
La col.locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l'operació de tesat s'ajustarà a allò
especificat en la instrucció EHE.
A més, es compliran els següents requisits:
-

El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient
antelació, el sistema de pretesat.

-

Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada es tornarà a
comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat.

-

L'operació de tesat no s'iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de
formigó i amb la preceptiva autorització de la direcció d'obra.

-

Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la calibratge
dels gats.

-

No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi
autorització expressa per part de la direcció d'obra.

-

Se prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el formigonat. A
tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements necessaris per assegurar la
fixació de la beina.

3.6 Formigonat.

3.6.1 Aspectes generals.
- Definició.
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:
-

L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials
necessaris per a la fabricació i posada en obra.

-

La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.

-

L'execució i tractament dels junts.

-

La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.

-

L'acabat i la realització de la textura superficial.

-

L'encofrat i desencofrat.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col.locació i fixació
de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap
tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient
antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme
constructiu.
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a
cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

3.6.2 Pla de formigonat.
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista
seguirà per a la bona col.locació del formigó.

En el pla es farà constar:
-

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a
emprar en cada unitat.

-

Forma de tractament dels junts de formigonat.

Per a cada unitat es farà constar:
-

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,
i d'altres).

-

Característiques dels mitjans mecànics.

-

Personal.

-

Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

-

Seqüència reblert dels motlles.

-

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres).

-

Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

-

Sistema de curat de formigó.

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del
curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del
formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es
mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats
en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics.
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament
després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a
tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat.
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les
instruccions de la direcció d'obra.

3.7 Senyalització i abalisament.
3.7.1 Marques vials.
- Definició.
Comprèn l’abalissament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a
separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura
reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les zones a pintar
s'indiquen al Document núm. 2: plànols. En el cas de les marques vials per als desviaments
provisionals, seran de color taronja Clau TB-12.
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra
els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar.
El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que
emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres de
materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi haurà
de ser abonat pel contractista.
- Aplicació.
A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents:

-

-

Per a les bandes de 10 cm d'amplada.- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura acrílica a
l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda.

-

Per a les bandes de 15 cm d'ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura acrílica a
l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda.

-

Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 kg) de pintura acrílica a
l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda.

-

Per a les bandes de 40 cm d'ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de pintura
acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda.
Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.- Set-cents vint grams (0,720
kg) de pintura acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per per metre quadrat (m2) de
superfície executada.

3.7.2 Senyalització vertical.
- Definició.

Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles
galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl.lics en els punts que
s'indiquen al Document núm. 2: plànols.
Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells atenent
així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de mesurar.

3.7.3 Barrera de seguretat semirígida
- Definició.
Es col.locaran barreres de seguretat del tipus semirígides, així com les seves corresponents
terminals als llocs indicats al Document núm. 2: Plànols.
- Execució.
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit
del tràfic.
En el cas de la instal.lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal.lada, el
forat necessari per a la seva unió a l'amortidor.
Es col.locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal.lació
de la mida normalitzada de banda en algun punt.
-

Pals soldats a xapa a obres de fàbrica:
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix
mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B.

El contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal.lació.
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas.

3.7.4 Abalisament
-Definició:
Aquesta unitat d'obra consisteix en la col.locació de captafars i fites d'aresta reflectants per a
senyalitzar els marges de la via de circulació, així com la col.locació de fites per indicar les distàncies
recorregudes sobre aquesta.

- Col.locació.
La instal.lació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre
els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta.
Als ramals de sortida de la via principal en cas d'enllaços es abalisaran només fins a 48 m després
del nas format pel ramal i la via principal de circulació i de forma similar als ramals d'entrada.
La separació dels reflectants serà de quatre metres (4 m) en la secció normal de la via de circulació
i en les sortides i entrades de ramals, als quaranta-vuit metres (48 m) primers a comptar des del
nas.
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada.
Els pals guia es col.locaran al costat del voral de manera que l'alçada del centre de gravetat del
reflectant sigui de cinquanta-cinc centímetres (55 cm) de la vora exterior d'aquest.
La posició dels pals serà vertical i hauran d'estar encastats al terreny de manera que resisteixin una
agitació lleu donada per la mà o la força del vent, però que en cas de xoc de vehicles, cedeixin
sense malmetre a aquests abatent-se i essent normalment recuperables posteriorment.
Les fites d'aresta es col.locaran segons el tipus de terreny que es trobi, però sempre excavant una
rasa de 0,50 m de llarg per 40 cm d'ample i 50 cm de fondària o de secció circular similar, com a
mínim, o qualsevol altre tipus de perforació o fixament que aprovi l'Enginyer Director de l'Obra.
Quan es tracti de col.locar sobre formigó, les dimensions anteriors podran reduir-se, però serà necessari formigonar el forat obert per col.locar la fita.
Es col·locarà un rodó corrugat o un plàstic de 14 mm de diàmetre i 40 cm de llargada, s'introduirà a
través de l'orifici que disposa la fita. Posteriorment s'omplirà en dues tongades que es compactaran amb un picó de mà de 5 kg de pes com a mínim i amb un nombre de cops no inferior a 50.
L’Enginyer Director de l'Obra podrà aprovar un altre sistema.
En cas que el terreny fos rocallós, es realitzarà un orifici suficient per a introduir la fita amb un arrodoniment mínim de 30 cm si es replena d'una mescla de formigó pobre, i en tot cas abans
d'iniciar les obres es li haurà de proposar a l'Enginyer Director de les obres la forma de realitzar la
fixació de les fites.
On existeixi bionda, la fita es fixarà al terreny com s'indica anteriorment, només que la fita anirà
subjectada al pal de la barrera amb dos forquetes amb una pletina i dos cargols.
En cas que la bionda estigui situada sobre una obra de fàbrica en la que existeixi bionda, es
retallarà la fita, unint el pal de la bionda de la manera indicada.

La fita d'aresta s'implantarà coincidint amb tots els hectòmetres, inscrivint en aquest cas, en el lloc
indicat als plànols, un nombre de 1 a 9 que indiqui l'hectòmetre de què es tracta.
No es col.locaran fites coincidint amb els quilòmetres.
Un cop col.locats tots els hectòmetres, es procedirà a col.locar entre dos hectòmetres successius
un nombre de fites d'aresta, iguals als hectòmetres però sense el nombre variable entre 1 i 3 en
funció de la corba de què es tracti segons el criteri definit a la normativa vigent.
Per a obtenir una transició des dels hectòmetres que formen part de la corba cap al tram contigu
recte (o corba amb radi > 700 m.) s'implantaran transicions amb hectòmetres complerts en que
successivament es van adoptant les distàncies següents de la normativa vigent.
Quan es tracti de dues corbes relativament pròximes, s'implantaran als hectòmetres que
corresponguin a cada una segons el seu radi i en els hectòmetres intermedis s'aniran espaiant
d'acord amb el criteri del paràgraf anterior. No obstant pot passar que per la diferència de radis i
per la proximitat de les corbes, si es comença a augmentar la separació des de la corba de menor
radi, s'arribi a la de major radi, amb una separació menor que la que corresponia pel seu propi
radi. En aquest cas s'adoptarà la solució que suposi major nombre de fites.
La disposició de les fites serà la mateixa per l'interior i exterior de la corba, col.locant-les
enfrontades en un mateix radi.
Sobre el pal de les fites quilomètriques, en la seva cara posterior i a la mateixa alçada que en els
fites d'aresta, s'adheriran dos cercles blancs d'alta intensitat iguals als de les fites d'aresta.
- Obligacions del Contractista.
El Contractista haurà de comunicar per escrit a l'Administració el nom i adreça de l'empresa que
fabrica les fites , així com la direcció de la factoria, acompanyant una autorització escrita de
l'anomenada empresa, per a que el personal de l'Administració pugui visitar la fàbrica en qualsevol
moment i prendre les mostres que cregui oportunes per a la seva anàlisi. Així mateix haurà
d'acompanyar un certificat a aquestes empreses en el que garanteixi que el material acompleix les
prescripcions indicades en aquest Plec.
L'Administració enviarà les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les despeses
dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins l'1% del pressupost d'Execució
per Contracta.
La fita haurà de portar els tractaments necessaris per a garantir una perfecta adherència de la
làmina reflectant.
En cas de despreniment d'aquesta, el Contractista haurà de reposar-la al seu càrrec.
En la part posterior de la fita s'inscriurà D.O.P.U., així com la referència del fabricant i el mes i l'any
de fabricació.

Per a determinar la rectitud de la fita, es col·locarà a aquesta recolzada en tota la seva llargada, per
ambdues cares i per l'aresta arrodonida sobre un regle contrastat de cares paral·leles i longitud no
menor de 1.550 mm, no havent de passar més que una galga de 1,5 mm de gruix entre l'aresta de
perfil i el pla del regle en el llarg de 1.500 mm.
Seran rebutjades aquelles fites les mesures de les quals no estiguin dins de les toleràncies que
s'especifiquen als plànols.

3.8 Instal·lacions elèctriques
3.8.1 Enllumenat públic
-Condicions generals
Permisos i llicències
El contractista haurà de obtenir al seu càrrec tots els permisos i llicències necessaris per a
l’execució de les obres, anant a càrrec seu la confecció de tots els documents (projecte, certificat
i bolletins), i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació, davant els Serveis
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya , gestionant amb el Servei d’Instal·lació d’Enllumenat,
les instàncies de sol·licitud d’aprovació i engegament necessàries. Les instal·lacions no es
consideraran concluses fins que aquests tràmits siguin totalment complimentats.
Precaució contra incendis
El contractista haurà de complir les disposicions vigents per a la previsió i control d’incendi. En
tot cas adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s’encenguin focs innecessaris i serà
responsable de la propagació dels que facin falta per a la execució de les obres, així com dels
danys i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.
Recepció provisional
Acabades les obres i instal·lacions, i com a requisit previ a la recepció provisional de les mateixes,
es procedirà a la presentació a la Propietat, de certificació subscrita pel Director de Obres, que
podrà sol·licitar la col·laboració d’un Laboratori oficial, i visat pel Col·legi Oficial corresponent,
dels resultats obtinguts, entre d’altres, amb les següents proves:
- Caigudes de tensió
- Equilibri de càrregues
- Medició de terres
- Medició de factor de Potència
- Medicions luminotècniques
- Medició de aïllament
- Comprovació de la separació entre punts de llum
- Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits
- Comprovació de les connexions
- Verticalitat dels suports

-

Anivellació de punts de llum

En els casos especials, s’executaran les medicions de lluminàries i enlluernament. Tot això sense
perjudici de tots els assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota índole que es
consideri necessari siguin realitzades pels Laboratoris i Serveis Tècnics previstos per la Propietat.
Les proves senyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics Facultatius, que
confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultat.
Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i els perpetuats en el
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les instruccions Complementaries del mateix.
Si el resultat de les proves no donés satisfactori, el sol·licitant haurà d’executar les operacions
necessàries, per a que les instal·lacions es trobin en perfectes condicions, i les seves obres
hauran d’acabar-se en el termini fixat per la Propietat.
Amb caràcter previ a la signatura de l’Acta de Recepció Provisional, la Propietat podrà requerir al
sol·licitant una liquidació de les obres, realitzada amb els preus unitaris que figuren en l’oferta.
Subsanades totes les deficiències, es farà una visita d’inspecció a les instal·lacions d’Enllumenat
Públic, per part dels Serveis Tècnics Facultatius, a qui acompanyaran representants del
Contractista, en el sector a on s’hagin executat les instal·lacions, que subscriuran la seva
conformitat en una còpia d’acta de Recepció Provisional de les Instal·lacions, remetent el citat
exemplar a la Propietat.

Recepció definitiva
Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les
instal·lacions, s’efectuarà una comprovació del correcte funcionament de tots els elements
integrants de la mateixa. Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la
Recepció Provisional, comprovant els resultats de les mateixes.

Un cop subsanades totes les deficiències observades, es realitzarà una visita d’inspecció a les
instal·lacions d’Enllumenat Públic per part dels serveis Tècnics Facultatius, a qui acompanyaran
representants del Contractista, al sector on s’hagin executat les instal·lacions, que subscriuran
conformitat en una còpia de l’Acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent el citat
exemplar a la Propietat.

A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d’Enllumenat Públic, es responsabilitzarà de
la seva conservació i manteniment de les mateixes, la empresa concessionària, en les condicions
senyalades a la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Facultatius.

Altres condicions

S’hauran de complir quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de
mà d’obra i Indústria Nacional, Assegurances Socials i de qualsevol altre ordre que siguin
aplicables a les obres que s’executaran.
El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per la Propietat, quan l’avanç
tecnològic, la posada en vigor de nous Reglaments Estatals, i el funcionament de les
instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics Facultatius,
tramitant-se aquestes modificacions, en acord a l’ordenança respecte a la legislació vigent.

-Normativa de compliment obligatori:
Els reglaments i normes que es tindran en consideració per a la redacció de projectes, realització
de les obres i assaigs dels elements integrants de les instal·lacions d’enllumenat públic, seran els
següents:
-

Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/73 del 20 de Setembre. B.O.E.
nº242, 9 de Octubre de 1973) i instruccions Complementaries.
Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministrament d’Energia.
Decret del 12 de març de 1954 (B.O.E. DE 15.10.54).
Normes UNE del Institut Nacional de Racionalització del Treball.
Recomanacions sobre Enllumenat de les Vies Públiques CIE, Publicació nº12

Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric.

3.8.2 Caixes
3.8.2.1 Caixes generals de protecció

-Definició:
Caixes muntades superficialment per a instal.lacions elèctriques a tensió baixa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
- Connexionat
-Condicions generals:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
Toleràncies d'execució:
- Posició ............................................................................................................ ± 20 mm

- Aplomat..................................................................................................................± 2%
-Condicions del procés d'execució:
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
-Normativa de compliment obligatori:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

3.8.2.2 Caixes de doble aïllament

-Definició:
Caixes muntades superficialment per a instal.lacions elèctriques a tensió baixa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
- Connexionat
-Condicions generals:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
Toleràncies d'execució:
- Posició ............................................................................................................ ± 20 mm
- Aplomat..................................................................................................................± 2%
-Condicions del procés d'execució:
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
-Normativa de compliment obligatori:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

3.8.2.3 Caixes per a quadres de comandament i protecció

-Definició:
Caixes muntades superficialment per a instal.lacions elèctriques a tensió baixa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col.locació i nivellació
- Connexionat
-Condicions generals:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
Toleràncies d'execució:
- Posició ............................................................................................................ ± 20 mm
- Aplomat..................................................................................................................± 2%
-Condicions del procés d'execució:
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
-Normativa de compliment obligatori:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

3.8.2.4 Caixes per a quadres de distribució

-Definició:
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
-Condicions generals:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició ............................................................................................................ ± 20 mm
- Aplomat................................................................................................................. ± 2%
-Condicions del procés d'execució:
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
-Normativa de compliment obligatori:

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
3.8.2.5 Caixes de derivació

-Definició:
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
-Condicions generals:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició ............................................................................................................ ± 20 mm
- Aplomat..................................................................................................................± 2%
-Condicions del procés d'execució:
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
-Normativa de compliment obligatori:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

3.8.2.6 armaris metàl·lics

-Definició:
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
-Condicions generals:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Quan tenen porta:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Quan es col.loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició ............................................................................................................ ± 20 mm
- Aplomat................................................................................................................. ± 2%
-Condicions del procés d'execució:
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
-Normativa de compliment obligatori:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

3.8.2.7 Centralitzacions de comptadors elèctrics

Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 trifàsiques i un
rellotge, muntada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
- Connexionat dels borns
-Condicions generals:
La centralització ha de quedar col.locada superficialment i fixada sòlidament al parament.
Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulació dels quals s'ha de fer
amb eines.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
La centralització ha de quedar instal.lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure accés.
Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
La distància dels comptadors a terra serà de 50 cm com a mínim i 180 cm com a màxim.
Toleràncies d'execució:
- Posició ............................................................................................................ ± 20 mm
- Aplomat..................................................................................................................± 2%
-Condicions del procés d'execució:
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
-Normativa de compliment obligatori:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

3.9 Obres diverses
3.9.1 Injeccions.
-Definició:
Execució dels treballs de perforació del terreny mitjançant barnillatge foradat fins a la profunditat
indicada per la D.F. i injecció de beurada de ciment de forma contínua per l'extrem inferior del
barnillatge a mesura que es van extraient les terres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la plataforma de treball
- Execució de la perforació
- Injecció de la beurada de ciment amb un mínim de 200 L/m2
-Condicions generals:
La posició ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
La profunditat de la columna impermeabilitzada a ha de ser la indicada en la D.T. La
impermeabilització serà d'una fondària mínima sota contravolta de 1.00 m i sota llosa inferior de
l´estació de bombament de 1.00m, realment impermeabilitzats amb beurada de ciment.
La impermeabilització del terreny amb injeccions de beurada de ciment fins a la fondària descrita
anteriorment, serà de 200 kg/m2 mínim de ciment inclòs desplaçaments d´equips de maquinària
necessaris.
La secció de la columna impermeabilitzada no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons.
El nivell del final de la columna consolidada ha de ser l'indicat en la D.T.
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig dels eixos del taladre:
- Superfícies d'excavació o reblert ..................................................................... ± 10 cm
- Profunditat .......................................................................................................... - 0 cm

-Procés d'execució:
La D.F. ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.
L'ordre d'execució de les injeccions ha de ser l'indicat per la D.T. o el que determini la D.F.

La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment.
La injecció s'ha de fer de forma contínua, sense interrupcions.
La pressió d’injecció haurà de ser moderada per tal de no trencar el terreny format per sorres
-2
-3
fines poc denses d’una permeabilitat aproximada de entre 10 i 10 cm/s.
La velocitat d'extracció de barnillatge ha de ser l'adequada per a conseguir la dosificació de ciment
indicada en la D.T.
S'ha de comprovar exhaustivament que durant el procés d'injecció no es produeixen danys a
contruccions veïnes.
Si durant el procés d'injecció es produeix un consum de beurada superior a un 5% del previst en la
D.T. s'ha d'informar a la D.F.
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó.
S'han de retirar les restes de beurada sobrant i altres deixalles produits durant la perforació o la
injecció.
Per cada injecció s'ha de fer un comunicat amb les dades següents:
- Data d'execució
- Identificació del taladre
- Profunditat
- Composició de la mescla utilitzada
- Volum de beurada realment utilitzada
- Pressió d'injecció
La impermeabilització haurà de ser contínua en tota la superfície a impermeabilitzar i amb el
gruix mínim consignat.
La separació de les perforacions estarà entre els 1.0 i 3.0 m en funció de l’admissió de lletada
que permeti el terreny natural. Les operacions de impermeabilització de cada perforació es
detindran quan es superin els 200 l/m2 de beurada admesa o be finalitza l’admissió de la
mateixa. No obstant, en funció dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra pot variar aquestos
paràmetres.
Es preveu realitzar un control de la permeabilitat per tal de verificar la bondat de la
impermeabilització realitzada. A tal efecte es considera una previsió d’assaigs en permeàmetres
de càrrega fixa en laboratori amb mostres extretes a una fondària entre els 0.40 i 0.60 m. El valor
obtingut de la permeabilitat per a cada mostra no hauria de ser superior a 10-5 cm/s. Cas de
superar clarament aquest valor la Direcció d’Obra optarà per repetir l’assaig o refer la
impermeabilització en la zona afectada. Els costos d’aquestes operacions seran a càrrec del
Contractista.

3.10 Seguretat viària i desviaments provisionals
-Definició:
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col.locació de
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig previ de tots els elements a col.locar en la protecció i senyalització dels trams en obra.
- Subministrament, transport a l’obra, col.locació, retirada i trasllat immediatament després de que
acabi la seva necessitat de:
- Barreres rígides de seguretat i terminals.
- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació,
suports i elements auxiliar de fixació.
- Cons
- Balises lluminoses intermitents i fixes.
- Captafars.
- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb
la normativa vigent.
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra.
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals.
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col.locades de dia i nit.
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes
s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les
modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres.
-Condicions generals:
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col.locades en pla vertical en la posició
indicada i aprovada per la D.F.

-Condicions del procés d'execució:
La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i
completament eixuta.
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat.
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents.

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col.locar de manera que els garanteixi la seva
verticalitat i immobilitat.
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel
fabricant.

-Normativa de compliment obligatori:
- PG 3175: “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” amb
les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 (BOE núm. 213 del 5.9),
O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89 (BOE núm. 118 de 18.05) i O.M. del
28.09.89 (BOE Núm. 242 del 9.10).
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”.

3.11 Serveis afectats
-Definició:
Aquest plec és d’aplicació als desviaments dels serveis afectats durant l’execució de les obres.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Obra civil:
- Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col.locar.
- Excavació de rases, pous i fonaments en terreny no classificat.
- Reblert i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl procedent de la pròpia obra o de
préstec.
- Canalització de serveis, inclòs tubs.
- Subministre i col.locació de formigó de qualsevol tipus.
- Qualsevol altre operació necessària per a una correcta execució de les obres.
-Condicions generals:
En les operacions necessàries per a la construcció de l’obra civil es considerarà els mateixos criteris
i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d’obra executada del projecte.
-Condicions del procés d'execució:
S’han de complir totes les condicions d’execució indicades en la corresponent partida d’obra
d’aquest plec.

4. Amidament i abonament.
4.1 Moviment de terres.
4.1.1 Treballs preliminars.
4.1.1.1 Aclariment i esbrossada.

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts,
soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda..
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.
4.1.1.2 Enderrocs i demolicions.
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L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m ) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit
i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment
enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses
immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de
finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
En el cas de demolició de tubs i colectors es mesuraran per metres lineals (ml) enderrocats
independenment del material que es tracti, ya sigui PVC, formigó, acer o qualsevol altre material,
inclos els reblerts de formigó i altres al voltant dels tubs.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en
el cas que estigui constituïda..
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris
establerts al Quadre de Preus.

4.1.2 Excavacions.

4.1.2.1 Excavació de terra vegetal.

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre
perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou l'exavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal.lacions o
aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador,
el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que
estigui constituïda..
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments
dels cànons d'ocupació que fossin precisos.
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.
4.1.3 Terraplens i reblerts.

4.1.3.1 Terraplens o pedraplens.
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Els replens es mesuraran en metres cúbics (m ), obtinguts com a resultat de la diferència entre els
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els
talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o
sobreamples al terraplè o pedraplè.
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma
amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de
control es realitzaran en la zona del terraplè estructural.
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions.
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de
préstecs en els casos necessaris, preparacio de base de terraplenat, extensió, mescla “in situ” si n’hi
hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no
requereixin i altres activitats que facin falta.
Inclou, aixi mateix, les dificultats inerents per la presencia dels diferents sistemes de rebaix del N.
F., terraplenats parcials nocturnes en horari reduit i nocturn zona de RENFE per col.locacio de lloses
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que
figuren al Quadre de Preus.

4.1.3.2 Reblerts localitzats.

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils
presos abans i després dels treballs.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.

4.1.4 Acabats.
4.1.4.1 Allisada de talussos.

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les
unitats d'excavació, terraplè i afermament.

4.2 Estructures de formigó.

4.2.1 Elements de montatge.
4.2.1.1 Encofrats i motlles.

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col.locació i ancoratge
de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus
d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies.

4.2.1.2 Armadures passives.

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al
pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui
l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot
toleràncies de laminació.

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col.locació, els separadors,
falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per
encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols.
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.

4.2.1.3 Armadures actives.

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col.locats en obra, deduïts dels plànols.
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, suplements ,
ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les operacions de tibat,
injecció, eventuals cànons i patents d'utilització.
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.
kg acer en cordons per a pretensar en ancoratges permanents al terreny, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat, inclós part proporcional de cap
d'ancoratge.

4.2.2 Formigons.
4.2.2.1 Formigó en massa o armat.

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb
les següents particulariats i excepcions:
-

El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior
de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades
per abonar l'excavació.

-

El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol
obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es
considera inclòs al preu d'aquestes unitats.

-

Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.

-

L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus
existents als Quadres de preus.

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització
de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com
el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica

4.3 Senyalització i abalisament.

4.3.1 Marques vials.
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris:
-

Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre lineal
(ml) realment pintat en obra.

-

Les marques vials reflexives a executar en els senyals “CEDIU EL PAS”, “STOP”, zebrats,
illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície
realment executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge,
maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució, inclós la netetja del paviment.

4.3.2 Senyalització vertical.
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris:
-

Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu inclou els
elements de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa
l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents.

-

Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col.locats en obra. Aquest preu inclou la part
proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals com els seus
corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus
corresponents.

-

Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), inclosos
l'excavació i els fonaments, col.locats en obra.

-

Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de desviament
provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat (U) de cartell
complert col.locat en obra.

4.3.3 Barrera de seguretat semirígida
- Definició.
Es col.locaran barreres de seguretat del tipus semirígides, així com les seves corresponents
terminals als llocs indicats al Document núm. 2: Plànols.
- Execució.
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit
del tràfic.
En el cas de la instal.lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal.lada, el
forat necessari per a la seva unió a l'amortidor.
Es col.locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal.lació
de la mida normalitzada de banda en algun punt.
-

Pals soldats a xapa a obres de fàbrica:
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix
mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B.

El contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal.lació.
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas.

4.3.4 Abalisament
-Definició:
Aquesta unitat d'obra consisteix en la col.locació de captafars i fites d'aresta reflectants per a
senyalitzar els marges de la via de circulació, així com la col.locació de fites per indicar les distàncies
recorregudes sobre aquesta.
- Col.locació.
La instal.lació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre
els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta.

Als ramals de sortida de la via principal en cas d'enllaços es abalisaran només fins a 48 m després
del nas format pel ramal i la via principal de circulació i de forma similar als ramals d'entrada.
La separació dels reflectants serà de quatre metres (4 m) en la secció normal de la via de circulació
i en les sortides i entrades de ramals, als quaranta-vuit metres (48 m) primers a comptar des del
nas.
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada.
Els pals guia es col.locaran al costat del voral de manera que l'alçada del centre de gravetat del
reflectant sigui de cinquanta-cinc centímetres (55 cm) de la vora exterior d'aquest.
La posició dels pals serà vertical i hauran d'estar encastats al terreny de manera que resisteixin una
agitació lleu donada per la mà o la força del vent, però que en cas de xoc de vehicles, cedeixin
sense malmetre a aquests abatent-se i essent normalment recuperables posteriorment.
Les fites d'aresta es col.locaran segons el tipus de terreny que es trobi, però sempre excavant una
rasa de 0,50 m de llarg per 40 cm d'ample i 50 cm de fondària o de secció circular similar, com a
mínim, o qualsevol altre tipus de perforació o fixament que aprovi l'Enginyer Director de l'Obra.
Quan es tracti de col.locar sobre formigó, les dimensions anteriors podran reduir-se, però serà necessari formigonar el forat obert per col.locar la fita.
Es col·locarà un rodó corrugat o un plàstic de 14 mm de diàmetre i 40 cm de llargada, s'introduirà a
través de l'orifici que disposa la fita. Posteriorment s'omplirà en dues tongades que es compactaran amb un picó de mà de 5 kg de pes com a mínim i amb un nombre de cops no inferior a 50.
L’Enginyer Director de l'Obra podrà aprovar un altre sistema.
En cas que el terreny fos rocallós, es realitzarà un orifici suficient per a introduir la fita amb un arrodoniment mínim de 30 cm si es replena d'una mescla de formigó pobre, i en tot cas abans
d'iniciar les obres es li haurà de proposar a l'Enginyer Director de les obres la forma de realitzar la
fixació de les fites.
On existeixi bionda, la fita es fixarà al terreny com s'indica anteriorment, només que la fita anirà
subjectada al pal de la barrera amb dos forquetes amb una pletina i dos cargols.
En cas que la bionda estigui situada sobre una obra de fàbrica en la que existeixi bionda, es
retallarà la fita, unint el pal de la bionda de la manera indicada.
La fita d'aresta s'implantarà coincidint amb tots els hectòmetres, inscrivint en aquest cas, en el lloc
indicat als plànols, un nombre de 1 a 9 que indiqui l'hectòmetre de què es tracta.
No es col.locaran fites coincidint amb els quilòmetres.
Un cop col.locats tots els hectòmetres, es procedirà a col.locar entre dos hectòmetres successius
un nombre de fites d'aresta, iguals als hectòmetres però sense el nombre variable entre 1 i 3 en
funció de la corba de què es tracti segons el criteri definit a la normativa vigent.

Per a obtenir una transició des dels hectòmetres que formen part de la corba cap al tram contigu
recte (o corba amb radi > 700 m.) s'implantaran transicions amb hectòmetres complerts en que
successivament es van adoptant les distàncies següents de la normativa vigent.
Quan es tracti de dues corbes relativament pròximes, s'implantaran als hectòmetres que
corresponguin a cada una segons el seu radi i en els hectòmetres intermedis s'aniran espaiant
d'acord amb el criteri del paràgraf anterior. No obstant pot passar que per la diferència de radis i
per la proximitat de les corbes, si es comença a augmentar la separació des de la corba de menor
radi, s'arribi a la de major radi, amb una separació menor que la que corresponia pel seu propi
radi. En aquest cas s'adoptarà la solució que suposi major nombre de fites.
La disposició de les fites serà la mateixa per l'interior i exterior de la corba, col.locant-les
enfrontades en un mateix radi.
Sobre el pal de les fites quilomètriques, en la seva cara posterior i a la mateixa alçada que en els
fites d'aresta, s'adheriran dos cercles blancs d'alta intensitat iguals als de les fites d'aresta.
- Obligacions del Contractista.
El Contractista haurà de comunicar per escrit a l'Administració el nom i adreça de l'empresa que
fabrica les fites , així com la direcció de la factoria, acompanyant una autorització escrita de
l'anomenada empresa, per a que el personal de l'Administració pugui visitar la fàbrica en qualsevol
moment i prendre les mostres que cregui oportunes per a la seva anàlisi. Així mateix haurà
d'acompanyar un certificat a aquestes empreses en el que garanteixi que el material acompleix les
prescripcions indicades en aquest Plec.
L'Administració enviarà les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les despeses
dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins l'1% del pressupost d'Execució
per Contracta.
La fita haurà de portar els tractaments necessaris per a garantir una perfecta adherència de la
làmina reflectant.
En cas de despreniment d'aquesta, el Contractista haurà de reposar-la al seu càrrec.
En la part posterior de la fita s'inscriurà D.O.P.U., així com la referència del fabricant i el mes i l'any
de fabricació.
Per a determinar la rectitud de la fita, es col·locarà a aquesta recolzada en tota la seva llargada, per
ambdues cares i per l'aresta arrodonida sobre un regle contrastat de cares paral·leles i longitud no
menor de 1.550 mm, no havent de passar més que una galga de 1,5 mm de gruix entre l'aresta de
perfil i el pla del regle en el llarg de 1.500 mm.
Seran rebutjades aquelles fites les mesures de les quals no estiguin dins de les toleràncies que
s'especifiquen als plànols.

4.4 Obres complementàries.

4.4.1 Injeccions

S’abonarà per m2 de zona injectada a més de 1.00 m de fondària realment executats i certificats
per la Direcció d’Obra.
En el preu queden inclosos els conceptes següents:
-

Transport de la maquinària de perforació
Execució de la perforació, amb la longitud necessària per arribar a la cota final
d’impermeabilització. La perforació addicional, ja sigui vertical o horitzontal
Operacions d’injecció i reinjecció si foren necessàries
Retirada de la maquinària de perforació
Repercussió per assaigs de comprovació de permeabilitat, incloent-hi l’extracció de la
mostra, transport al laboratori, execució de l’assaig de permeabilitat i realització del
corresponent informe.

4.5 Seguretat viària i desviaments provisionals.
4.5.1 Definició i condicions de la partida de l´obra executada
Definició:
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col.locació de
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l´execució de les obres.
L´execució de la unitat d´obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig previ de tots els elements a col.locar en la protecció i senyalització dels trams
en obra.
Subministrament, transport a l´obra, col.locació, retirada i trasllat immediatament
després de que acabi la seva necessitat de:
- Barreres rígides de seguretat i terminals.
- Senyals i rètols de senyalització verticals per a l´ordenació de trànsit, inclòs
fonamentació, suports i elements auxiliars de fixació
- Cons
- Balises lluminoses intermitents i fixes
- Captafars

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres
d´acord amb la normativa vigent.
Replanteig i execució de marques viàries provisionals d´obra.
Eliminació de marques viàries existents i provisionals.
Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col.locades de dia i de nit
La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la
circulació afectada per l´execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitut
en què aquestes estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i
immediacions i les modicficacions d´acord amb el desenvolupament de les obres.

-

Condicions generals:
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col.locades en pla vertical en la posició
indicada i aprovada per la D.F.

4.5.2 Condicions del procés d’execució.
La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i
completament eixuta.
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat.
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents.
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col.locar de manera que els garanteixi la seva
verticalitat i immobilitat.
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel
fabricant.

4.5.3 Unitat i criteri d’amidament.
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F.
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la
partida d’obra executada.
4.5.4 Normativa de compliment obligatori.
- PG 3175: “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” amb
les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 (BOE núm. 213 del 5.9),
O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89 (BOE núm. 118 de 18.05) i O.M. del
28.09.89 (BOE Núm. 242 del 9.10).
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”.

4.6 Serveis afectats.
4.6.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada.
Aquest plec és d’aplicació als desviaments dels serveis afectats durant l’execució de les obres.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
• Obra civil:
- Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col.locar.
- Excavació de rases, pous i fonaments en terreny no classificat.
- Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl procedent de la pròpia obra o de
préstec.
- Canalització de serveis, inclòs tubs.
- Subministre i col.locació de formigó de qualsevol tipus.
- Qualsevol altre operació necessària per a una correcta execució de les obres.
Condicions generals:
En les operacions necessàries per a la construcció de l’obra civil es considerarà els mateixos criteris
i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d’obra executada del projecte.
4.6.2 Condicions del procés d’execució.
S’han de complir totes les condicions d’execució indicades en la corresponent partida d’obra
d’aquest plec.
4.6.3 Unitat i criteris d’amidament.
Obra civil:
S’amidarà i abonarà amb preus unitaris de les partides d’obra executada pels amidaments
corresponents.

4.7.-ANCORATGES.

Ancoratges al terreny.
Constitueixen un dels dos sistemes d’elements que coarten els moviments dels blocs rocosos, de
forma que donen estabilitat als mateixos a base de transmetre els esforços cap a la zona interior
del massís.
Normatives.
En tot allò que no entri en contradicció amb els següents punts, es seguiran les indicacions
establertes al document “ Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al
terreno H.P.8-96” editada per la ATEP.
Perforacions.
Les boques dels sondeigs dels ancoratges es situaran en els punts que s’indiquen en els plànols
corresponents. Les toleràncies en quant a la localització exacta del centre de la boca serà de ± 3
cm. en qualsevol direcció respecte del punt que resulti del replanteig de les mateixes.
El diàmetre útil de les perforacions serà superior a 90 mm. (en aquest valor no s’inclou el
sobrediàmetre necessari per procedir a l’entubació recuperable que haurà de disposar-se si ho
requereix el terreny). L’eventual entubació temporal haurà de segellar-se eficaçment contra el
formigó de la pantalla corresponent amb objecte de preservar les condicions hidràuliques en
aquestes zones, i solament es retirarà quan estigui acabat l’ ancoratge.
Les longituds lliure i adherent previstes per cada ancoratge vénen marcades en els plànols
corresponents. No obstant es disposarà una longitud addicional de perforació d’uns 100 cm per
permetre eventuals acumulacions de terres generades durant les operacions de col·locació;
aquest excés de longitud s’entén repartit com part proporcional en els preus unitaris com "resta
d’obra".
La inclinació respecte a l’horitzontal de tots els ancoratges serà en cada cas la que s’expressa en
els plànols. La tolerància d’aquest valor serà de (+2o i -0o).
5. Els mitjans disposats en obra hauran de presentar la potència necessària tant en quan a tones
de força de tracció com per par de rotació com per ésser operatius en aquest tipus de terreny
(veure annex de geotècnia).
En funció del tipus de terreny l’empresari disposarà dels mitjans necessaris per realitzar les
perforacions fins a la fondària indicada als plànols.
Implantació topogràfica.
L’empresari haurà d’assumir totes les despeses que comporti l’aixecament topogràfic en planta i
en alçat, referit a coordenades globals dels punts corresponents al baricentre de cada perforació
per un error no superior a 10 cm. tant en planta com en alçat.

L’aixecament topogràfic igualment inclourà els afloraments rocallosos o qualsevol altra singularitat
geològica observable visualment en les proximitats de cada perforació de manera a poder verificar
el perfil presumible del contacte amb la roca a partir de les dades de perforació conjuntament amb
les observacions topogràfiques.
Totes aquestes informacions hauran d’estar marcades, tant gràficament al plànol com sobre el
terreny de forma fàcilment detectable per la direcció dels treballs, ja sigui amb estaques
numerades i amb codi de color en les quals cada número anirà referit al mateix número situat
sobre el plànol.

Registre diari dels treballs.
El llibre de registre de treballs diaris haurà d’estar sempre a disposició de la direcció dels treballs
amb pàgines numerades en les quals quedaran fixats la relació de treballs realitzats, les
instruccions de la direcció dels treballs i les observacions de l’empresari que seran signades en
cada visita d’obra amb una freqüència com a mínim setmanal.
Com a representant legal del contractista que assisteix a la reunió d’obra setmanal s’exigirà la
presència d’un geoleg o bé personal d’obra amb la suficient experiència com per executar les
instruccions de la direcció dels treballs i exposar amb claredat i termes tècnics totes les incidències
dels treballs.
Aquest llibre de registre haurà d’estar sempre al dia, per part de l’empresari s’hauran d’enregistrar
per cada perforació en fitxa unitària totes les observacions i incidències diàriament. A cada fitxa
s’hauran d’anotar de forma detallada totes les progressions dels treballs de forma gràfica, per
exemple, en cada perforació s’hauria d’indicar: els registres dels paràmetres, la data de
començament, la data de finalització, terreny trobat les eventuals interrupcions per finalització de
la jornada laboral o circumstàncies meteorològiques adverses, la data i eventualment l’hora en les
quals s’han produït circumstàncies particulars com pluges, dificultats imprevistes, impossibilitat de
seguir el programa de treballs, consums d’abeurada d’injecció anòmals, aparició de terrenys
rocosos disgregats, etc..
Aquest llibre de registre haurà d’estar disponible per la direcció dels treballs en qualsevol visita a
l’obra, i aquesta tindrà dret de fer figurar totes les seves observacions en qualsevol moment. El
llibre que sempre estarà a la barraca d’obra, no pot ésser retirat de la mateixa en cap cas per
l’empresari.
PERFORACIONS. CLASSIFICACIÓ
En funció del tipus de terreny l’empresari disposarà dels mitjans necessaris per realitzar les
perforacions fins a la fondària indicada als plànols. Es crida l’atenció de la necessitat de preveure
una perforació destructiva prèvia pel pas dels blocs en la major part dels terrenys.
Les perforacions es divideixen en tres categories diferenciades:
- A ) sense registre : perforacions sense registre utilitzades mentre no s’indiqui el contrari.

- B ) amb registre : aquest tipus de perforació es practicarà als punts en què la direcció d’obra així
ho indiqui.
La direcció dels treballs pot rebutjar la persona responsable de l’execució de les perforacions en cas
que no tingui la suficient experiència com per proporcionar les informacions demanades en
qualsevol visita d’obra encara que sense la presència de l’enginyer representant del contractista.
El registre automàtic dels paràmetres de perforació consistirà en què en tota la llargada de la
perforació es realitza un registre numèric automàtic amb restitució contínua sobre registre gràfic
en obra sense possibilitat de manipulació i simultàniament sobre sistema de gravació digital per
posterior tractament sobre ordinador dels paràmetres de perforació següents :
· Velocitat instantània d’avançament de la perforació amb mesura cada 0.10 metres ( metres/
hora) i escala clarament llegible sobre registre gràfic d’obra en qualsevol grau d’avançament.
Normalment és necessari un mínim de dues escales directes en obra: una per terrenys
granulars i un altra per roca.
Naturalment es registrarà la fondària total assolida per la perforació.
· Pressió del fluid utilitzat a la perforació (aire o aigua).
· Parell de rotació aplicat al varillatge per permetre l’avançament continu.
La precisió que obligatòriament haurà de verificar el sistema de registre serà sobre 10 metres de
perforació, +- 1 centímetre, en la mesura de la fondària i 0.5 % en la mesura de les pressions.
El contractista haurà de lliurar a la direcció dels treballs la totalitat dels resultats del registre de
paràmetres amb el sistema gràfic instantani d’obra, i en paral·lel amb un endarreriment no
superior a 2 dies, el resultat del tractament per ordinador dels registres numèrics digitals.
- C ) perforacions a rotació amb circulació d’aigua i corona de diamant amb recuperació de
testimoni continu de diàmetre interior mínim 100 mm. Aquestes perforacions es realitzaran
sempre que la D.F. ho indiqui per obtenir mostra per ésser analitzades pel laboratori homologat. El
seu preu va inclòs en el metre lineal de perforació convencional.
En totes les perforacions el contractista haurà de complir els següents punts :
1.-No retirar la maquinària de la perforació realitzada, sense l’autorització de la direcció dels
treballs i en cap cas podrà retirar-la sense que la direcció dels treballs hagi mesurat la profunditat i
donat l’ autorització per així fer-ho.
2.-Proporcionar totes les dades necessàries per a realitzar els mesurament i el control dels
treballs i per portar a terme un estudi particular de detall en cas que la direcció dels treballs així ho
indiqui.
3.-No realitzar perforacions superiors de les preconitzades al projecte sense la prèvia autorització
de la direcció dels treballs.
4.-Assumir al seu càrrec les despeses que puguin ocasionar totes les exigències de control
especificades, la presa, situació en caixes i preparació per l’expedició de les mostres al laboratori (
despeses de laboratori a càrrec del control) segons les especificacions de la direcció dels treballs.
5.-Preveure la desviació i bombeig del producte de perforació i injecció i aigües superficials o
d’infiltració que puguin entrar dins de les perforacions i impedeixen l’execució correcta. Es
prendran totes les mesures necessàries per evitar que l' abeurada sobrant surti fora del perímetre
real de les sabates de fonaments i afectin al terreny exterior a l’obra.
6.-Comunicar en qualsevol moment a la direcció dels treballs l’estat d’avançament dels treballs
precisant:

a)
nom i situació de la perforació amb coordenades topogràfiques referides a bases
conegudes per la direcció dels treballs.
b)
la data d’inici de la perforació.
c)
el seu diàmetre amb eventuals modificacions.
d)
la natura dels estrats progressivament travessats precisant totes les variacions
inclusiu de pocs cm en el detritus provenint d’aquest, la constitució granulomètrica que és
possible observar, la consistència i les eventuals inclusions.
e)
les eventuals pèrdues de fluid de perforació, l’eventual aparició de nivell freàtic i
totes les característiques lligades a la variació del nivell d’aigua observat.
f)
la profunditat a la qual s’arriba en cada moment de cada perforació.
g)
tots els resultats dels registres.
h)
totes les indicacions necessàries proporcionades per l’operari responsable de la
perforació per identificar de forma segura i precisa, tots els estrats, la seva natura i el seu
gruix.
7.- L’empresari haurà de proporcionar diàriament a la direcció dels treballs dues còpies de totes les
fitxes de perforació adjuntades d’una breu relació que comprengui totes les observacions. Els
perfils de les perforacions han d’ésser dibuixats en forma de columnes verticals en les quals serà
obligatori fixar les següents dades:
a)
dibuix dels estrats trobats en cada perforació.
b)
profunditat referida a cota global.
c)
escala gràfica.
d)
e)
f)
g)

representació simbòlica de la natura del terreny trobat.
descripció de la natura del terreny trobat.
diàmetre de la perforació.
nivell freàtic.

8.-L’empresari haurà de transmetre a la direcció dels treballs un informe relatiu a les condicions a
les quals s’han pogut recuperar les mostres a rotació, en aquest informe per cada mostra s’haurà
d’indicar la numeració de cada perforació i :
a)
la cota de la presa .
b)
l’aspecte visual de la mostra d’abeurada.
c)
la modalitat de la presa de mostra amb descripció exacta de la
l’aparell de presa de mostres.
d)
e)

geometria

de

la data de la presa.
la data d’expedició a laboratori per a la realització dels assaigs.

9.-L’empresari haurà de proporcionar almenys un exemplar amb fotografia format 13x18 cm. de
totes les caixes de mostres en les quals s’han executat les rotacions, al mateix temps una fotografia
indicarà clarament la situació de cadascuna de les perforacions amb coordenades topogràfiques
globals.

10.-L’empresari haurà de disposar en obra totes les caixes per a la situació de les mostres
recuperades que permetin la seva conservació i si és necessari recipients hermètics per no alterar
el grau d’humitat de la mostra. No s’acceptaran caixes de material absorbent d’humitat com el
cartró.
Igualment es farà càrrec de la preparació (no expedició) de les mostres al laboratori per l’anàlisi
geotècnic segons les instruccions que doni la direcció dels treballs.
Igualment queda inclosa la recollida i retirada dels detritus provinents de la perforació, abeurada
de ciment sobrant i la reconstitució del terreny natural, exactament al mateix estat en què estava
abans dels començaments dels treballs, a la prestació de tot el personal tècnic necessari per
l’execució dels treballs a la provisió de totes les energies elèctrica, combustible, aigua, transport del
ciment o fangs necessaris per a la realització de tots els treballs i del transport de totes les mostres
recuperades fins a la caseta d’obra.
Tota l’aigua que pugui ésser bombejada o el material recollit de la perforació ha d’ésser acumulat
en una zona prèviament acordada amb la direcció dels treballs de forma a no perjudicar en cap
moment a qualsevol de les propietats que puguin estar en el perímetre.
Totes les despeses relatives a la conservació en la barraca d’obra mentre durin els treballs de totes
les mostres ja siguin per rotació tancades en sacs impermeables o bé dins les caixes de mostres i
amb les indicacions necessàries per a la seva identificació immediata, per laboratori geotècnic, a
l’execució de la perforació amb els sistemes i mitjans necessaris per l’obtenció de les mateixes, a
l’eventual rentat de les perforacions i a la retirada fins abocador dels detritus, a l’aixecament
topogràfic tant planimètric com altimètric de cada perforació.
En cas de manca de registre de paràmetres en una zona d’una perforació incomplint les
instruccions de la D.F., la direcció dels treballs es reserva el dret de comptabilitzar o no la mateixa
dins dels metres facturables.
El registre automàtic dels paràmetres de perforació consistirà en què en tota la llargada de la
perforació es realitza un registre numèric automàtic amb restitució contínua (mínim una lectura
cada 5 segons) sobre registre gràfic en obra sense possibilitat de manipulació i simultàniament
sobre sistema de gravació digital per posterior tractament sobre ordinador de 4 paràmetres de
perforació, indicats : cabal, velocitat avançament, pressió fluid, parell.
La precisió que obligatòriament haurà de verificar el sistema de registre serà de +- 25 litres / minut
en el cabal i 1 centímetre/minut en la velocitat i +- 20 bars en la mesura de les pressions.
El contractista haurà de lliurar a la direcció dels treballs la totalitat dels resultats del registre de
paràmetres amb el sistema gràfic instantani d’obra, i en paral·lel amb un endarreriment no
superior a 2 dies, el resultat del tractament per ordinador dels registres numèrics digitals.
L’absència de registre directe sobre suport paper en obra de qualsevol paràmetre en algun tram de
columna serà condició suficient perquè la direcció dels treballs consideri no acceptable el treball
realitzat amb el qual el contractista haurà de refer els treballs al seu càrrec un cop reparat el
sistema de registre de paràmetres.
Els tendons vindran fabricats íntegrament en taller especialitzat i no es permitirà la seva
confecció en obra. Aquests hauran d’emmagatzemar-se en llocs coberts i tancats, totalment nets
d’olis, greixos i altres productes que poden deteriorar les condicions de la superfície exterior de
beines i unions. Han de quedar protegits dels agents atmosfèrics, especialment la zona inicial
dels cables per evitar l’entrada d’humitat o algun cos estrany en l’interior de les beines.
Abans de la seva introducció en el sondeig, serà inspeccionada per la D.O. per detectar qualsevol
dany o anomalia, que, si és de poca importància, podrà ser reparat sobre la marxa. En cas de

danys apreciables, a judici de la D.O., es procedirà a refer de nou tot l’ancoratge refusant les
parts danyades, essent aquests materials i operacions a càrrec exclusiu del contractista. Les
perforacions de la beina es repararan amb maniguets termoretràctils homologats pel fabricant.
Durant la introducció del tendó en el sondeig s’evitarà donar curvatures excessives al cable que
poden danyar-lo permanentment o bé desorganitzar l’ensamblatge de les diferents parts.
S’utilitzarà la maquinària i mitjans adequats a la geometria i posició d’ ancoratge i perforació.
En concret es garantirà que l’operació d’introducció de l’ancoratge dins la perforació no és
perjudicial pels elements d’estanqueïtat i protecció contra la corrosió com és el segellat de les
extremitats dels tendons d’acer i les beines de polietilè individuals a l’alçada del bulb. Es
comprovarà que no es produeixen moviments diferencials entre el tendó d’acer i les beines
individuals al moment de forçar l’entrada del tendó dins la perforació. Si aquest fos el cas, es
posaria en evidència una falta d’unió entre les beines individuals i els torons d’acer que
permetria el pas d’aigua en el seu extrem inferior. La D.O. podrà rebutjar el cable en qüestió.
A petició de la D.O. es procedirà a examinar un tendó en el seu interior per verificar els elements
centradors, estanqueïtat de les beines individuals, conductes d’injecció etc. El cost de la prova
estarà íntegrament a càrrec del contractista que únicament podrà utilitzar l’ancoratge en qüestió
si presenta un certificat del fabricant garantint les característiques originals.
Igualment a petició de la D.O. es procedirà a extreure algun tendó, després de la seva inserció en
el sondeig, per comprovar el bon funcionament dels sistemes d’ unió entre beines, espaiadors i
altres elements de l’ancoratge. Es procedirà a redissenyar els elements que originen el mal
funcionament de l’ancoratge durant l’operació de col·locació si aquest fos el cas. El cost
d’
aquestes eventuals operacions s’entén repercutit en els preus unitaris.
L’operació d’ introducció d’ancoratge en el sondeig ha de realitzar-se aviat i no més tard de 8
(vuit) hores després de la finalització de perforació. Aquest lapsus de temps podrà ser variat (en
més o en menys) per la D.O. en funció de les característiques del terreny travessat.
El tendó es deixarà col·locat d’acord amb les especificacions de projecte i es prendran les
mesures oportunes per evitar moviments en tant no hagi fraguat l’abeurada d’ injecció.
No es procedirà a retallar cap de les beines de protecció fins el moment de la col·locació de les
plaques de repartiment. En cap cas s’admetrà que la beina quedi menys de 10 cm dins el tub de
protecció contra la corrosió situat darrera la placa de repartiment.
INJECCIONS.
La relació ciment/aigua de l’abeurada no serà inferior a 2,5 (dos coma cinc en pes). La mescla es
realitzarà per agitació mitjançant dues mescladores: la primera d’alta turbulència, i la segona de
baixa turbulència, mantenint agitació constant durant l’operació d’injecció. L’abeurada haurà
estat tamisada, prèviament a la seva injecció, per una malla de 5 mm per evitar la presència de
grums en els conductes d’ injecció.
L’operació d’injecció es realitzarà sempre de baix cap amunt i no es podrà interrompre després
del seu inici. En cas d’emergència que obligui a una interrupció, s’extraurà completament el

tendó, (que serà completament netejat en cas de pretendre la seva reutilització) i es procedirà a
netejar el sondeig de forma immediata L’operació d’ injecció ha de realitzar-se abans de 30
minuts després de la preparació de l’abeurada (aquest període de temps podrà modificar-se per
la D.O.).
El procés d’ injecció serà consecutiu al de col·locació de l’ancoratge i sempre abans de 8 (vuit)
hores des de la finalització de la perforació del sondeig. Únicament s’admetrà la injecció de varis
ancoratges al mateix temps quan es produeixin comunicacions entre les zones injectades. El
procediment d’injecció empleat assegurarà que no queden inclusions d’aigua o aire en la zona
injectada.
La injecció primària sense aplicació de pressió es realitzarà de forma lenta però contínua fins que
sobresurti abeurada, amb la mateixa densitat que la que s’obtingui en la mescladora, per les
sortides d’aire preparades a l’efecte o per la boca del sondeig.
La verificació es realitzarà mitjançant un densímetre i es formaran provetes amb l’abeurada
recuperada que es trencaran en laboratori a compressió simple igualment es realitzaran proves
d’exudació.
Un cop finalitzada la injecció primària es comprovarà l’evolució del fraguat de l’abeurada per
determinar el moment en què la consistència sigui suficientment pastosa com perquè actuï com
obturador de boca i permeti l’aplicació d’ injecció a pressió en la zona de bulb. Aquesta injecció a
pressió serà en tot equivalent a la injecció primària però amb la diferència que serà necessari
disposar de bombes d’injecció capaces d’aplicar fins 50 bars en boca de sondeig. La injecció a
pressió permetrà rebentar els conductes exteriors existents en el cable fins aplicar una pressió
suficient per reomplir les eventuals cavitats que existeixin en el terreny. El bulb del cable vindrà
equipat amb tubs exteriors de pressió de polietilè d’alta densitat (13 / 9 mm) fins 16 bars
disposats en forma de corona en número suficient com perquè quedi lliure una boca cada 1.50
metres en la zona de bulb i que seran injectats fins que la pressió per forçar l’admissió
d'abeurada sigui com a mínim de 16 bars.
Es confeccionarà un informe d’ injecció, segons model adjunt, en el qual consten les dades de
data, quantitat aproximada d’abeurada injectada, operari, incidències, etc.
Les resistències mínimes de l’abeurada d’injecció seran de 450 Kg/cm2 als 28 dies i de 300
kg/cm2 als set dies (assaig segons el procediment establert en les Recomanacions per ancoratges
al terreny de la ATEP). Es podrà procedir al tesat quan l’abeurada hagi assolit una resistència
superior als 300 kg/cm2 ( mesurats en proveta diàmetre 100 mm refrentada i segons criteri
estadístic de resistència mitja) d’acord amb els resultats dels assaigs previs que hauran d’haverse realitzat amb suficient antelació.
Es prendran mostres d'abeurada a la sortida dels orificis de purga d’aire pel seu assaig al
laboratori a 3, 7 i 28 dies (9 mostres en total de cada presa).
Les zones injectades que queden a una distància inferior a cinc metres comptats des de la
superfície vista del mur es rentaran amb aigua abans d’iniciar-se el procés de fraguat. En especial
s’assegurarà que la zona final pròxima de la beina llisa quedi perfectament neta per assegurar

l’efectivitat dels segellats amb l’element trompeta de la placa de repartiment. De la mateixa
manera s’assegurarà que la zona final pròxima de les beines individuals de cada cable estigui, així
mateix, perfectament netes d’abeurada pels mateixos motius. Aquesta zona serà injectada
després de la posta en tensió definitiva amb una barreja bentonita - ciment en pes de 30%
bentonita 70% ciment.
Tots els drens que estiguin situats a menys de 10 metres de la boca de l’ancoratge i tots els drens
que siguin susceptibles de presentar fugues d’abeurada provenint de la injecció es netejaran
amb aigua a pressió de 5 bars amb mànega finalitzada amb cap en forma d’estrella per evitar
que quedin obturats per l’abeurada.
Els sistemes d’injecció estaran capacitats per aplicar tantes reinjeccions com sigui necessari fins
assolir una admissió nul·la d’abeurada a pressió constant de 16 bars. En funció del tipus de
terreny el contractista estarà obligat a disposar els mitjans d’injecció adequats per garantir un
comportament correcte de l’ancoratge, modificant els sistemes prevists d’injecció per adaptar-se
a la problemàtica particular de cada terreny.
COL·LOCACIÓ DELS CAPS.
Les plaques de repartiment, de 40 mm de gruix mínim i dimensions mínimes 40 x 40 cm es
col·locaran sobre una base de morter d’alta resistència SIKA-GROUT o similar fresc per assegurar
un perfecte contacte amb el formigó. Si el repartiment s’efectua entre les plaques i el mur amb
altres elements falca, es disposarà així mateix un morter d’assentament.
Els caps d’ancoratge es col·locaran concèntrics amb el tendó amb una tolerància inferior a 5
mil·límetres d’ excentricitat. La perpendicularitat del cap respecte a l’eix del tendó es controlarà i
no tindrà una desviació superior a 2o (dos graus).
La placa de repartiment haurà de quedar perfectament segellada a la porció final de la beina llisa
(o element trompeta) utilitzada. Aquest dispositiu de segellat haurà de ser aprovat
expressament per la D.O. amb anterioritat a la fabricació de l’ancoratge i podrà ser objecte de
proves d’estanqueïtat amb greix a criteri de la D.O., entenent el cost d’aquestes proves
repercutit als preus unitaris.
TENSAT.
L’operació de tensat s’efectuarà per personal tècnic qualificat que haurà de comptar amb
l’aprovació expressa i prèvia de la D.O., podent ser revocada aquesta autorització en qualsevol
moment en cas de sorgir anomalies durant el procés a judici de la D.O.
L’equip utilitzat permetrà l’aplicació d’una càrrega equivalent a la prevista de trencament de
l’ancoratge en una sola operació (llevat autorització expressa de la D.O.).
Els aparells de mesura (cèl·lules de càrrega, captadors de pressió, manòmetres, etc.) tindran una
resolució millor de l’1% de la càrrega màxima a aplicar, mantenint aquesta precisió de lectures
entre el 10% i el 100% de la càrrega total màxima teòrica a aplicar. El mesurament dels

moviments de l’ancoratge (caps de cable) hauran de realitzar-se per procediments que permetin
una precisió mínima de 0,1 mm.
Es facilitarà a la D.O. els documents acreditatius de les calibracions d’aparells, que hauran
d’haver-se realitzat necessàriament en els 30 dies anteriors a la utilització dels mateixos en
aquesta obra.
El procés de tensat estarà d’acord amb les pautes que s’estableixin en l’apartat de proves de
tensió.
Es disposarà una vàlvula de seguretat en l’equip de pressió que es programarà de manera que no
es sobrepassi el 90% de la càrrega màxima admissible d’ancoratge en cas de sobrecàrregues
accidentals.

PROVES DELS ANCORATGES.
Es contemplen dos tipus de proves d’ancoratge:
a)
Proves d’idoneïtat: El seu objecte és comprovar que les hipòtesis que
càlculs s’ajusten a les circumstàncies reals del terreny.

han servit pels

b)
Proves completes de tensat: El seu objecte és tenir un coneixement
complet de tipus
estadístic del comportament general del conjunt dels
ancoratges a disposar.

NOMENCLATURES
At
Et
Fpn

=Àrea de la secció metàl·lica del tendó.
=Mòdul d’elasticitat del tendó.
=Límit elàstic característic del tendó (al
0,2% def. permanent).

Lef
Lfr
Lv
R
T
TA
TD
To

=Longitud lliure efectiva.
=Longitud lliure teòrica.
=Longitud teòrica fixa (bulb).
=Força de fricció en la longitud lliure.
=Designa una força (genèrica) en
l’ancoratge.
=Força inicial escollida per les proves de
tensat.
=Força de treball (nominal) especificada
en projecte.
=Força de bloqueig.

Tp
Tro
Tr

Tz
DL
Del

=Força màxima de prova d’ancoratge.
=Força residual teòrica després del
bloqueig (t=o).
=Força residual que es mesura en
qualsevol instant durant la vida
de
l’ancoratge després del seu bloqueig.
=Força de l’acer del tendó al seu límit
elàstic: Tz = At x Fpn
=Allargament del tendó mig respecte a un
punt fix.
=Component elàstic de
DL en cada
esglaó de càrrega.

∆ Le =
DLk
DLpl
DLr

At x Et

=Recorregut del pistó del gat en cada
esglaó de càrrega.
= Component plàstic de Dl en cada esglaó
de càrrega.
=Allargament calculat del tendó sota
càrrega de prova Tp.

∆ Lr =
DS

Lef (T - Ta)

Lfr x (Tp - Ta)
At x Et

=Moviment axial de la placa d’ancoratge
respecte a un punt fix.

PROVES D’IDONEÏTAT.
General:
Seran realitzades pel contractista sota supervisió d’una empresa de control segons els preus
unitaris de les diferents unitats d’obra. El contractista remetrà els resultats de la D.O. per la seva
avaluació. L’aprovació dels resultats i del sistema general de l’ancoratge serà condició prèvia
indispensable per a la iniciació dels treballs de perforació.
Els ancoratges que s’han utilitzat per les proves d’idoneïtat poden ser descarregats, i subjectes a
superar una nova prova (completa) de tesat, poden ser aprovats com ancoratges ordinaris.
Aquesta decisió serà presa per la D.O. si ho considera pertinent; no obstant els ancoratges

utilitzats en les proves d’idoneïtat podran ésser excavats dintre del possible, per inspecció visual,
en tota la seva longitud, si així ho considera convenient la D.O.
Els ancoratges de les proves d’idoneïtat seran en tot iguals als de producció, menys en el número
de cables que es podran fixar en 12 (dotze). Les càrregues de prova, Tp, d’aquests ancoratges
serà indicada per la D.F. i a títol indicatiu es considera igual a 0.80 x Tz.

Característiques del mesurament:
Els moviments reals dels caps d’ancoratge, (DL), i de la placa d’ancoratge, (Ds), es mesuraran
amb una precisió millor que 0.1 mm.
Les càrregues en el tendó es mesuraran amb una precisió millor de l'1% de Tp i en tot cas
superior a 2 tones..
A més, la precisió de l’instrument que s’utilitzi en el mesurament del canvi d’allargament del
cable, quan es mantingui un esglaó de càrrega (en els cicles de càrrega) en el rang complet de
càrregues (entre TA i Tp ambdós inclosos) serà millor que 0.1 mm.
Tots els aparells de mesura tindran una resolució real que permeti lectures millors que 0.1 mm o
l'1% de Tp.
Procediment:
a)
S’escull una càrrega 0,1 Tp < TA< 0,2 Tp. El recorregut entre TA i Tp es divideix en 6 (sis)
esglaons iguals de magnitud DT.
b)
S’estableix un origen fix pel mesurament de moviments DL = DLe + DLpl.
de tensat no ha d’influir en la posició de l’origen fix.

L’operació

c)
Es procedeix a establir cicles de càrrega i descàrrega augmentant la càrrega final de cada
cicle, des de TA, en DT, 2DT, 3DT, etc., fins arribar a la càrrega corresponent a cadascun d’ells;
es prenen mesures de variació de deformació (a càrrega constant) en intervals de temps (n x Dt),
on n = 1, a 3, a 10 ó a 40 (segons s’acompleixin o no les limitacions que s’indiquen a
continuació) i Dt = 15 minuts.
Després del mesurament efectuat en cada cicle es baixarà la càrrega fins a TA i s’anotarà el valor
DLr residual del cicle.
Presentació de resultats:
Per cada prova el contractista presentarà els resultats numèrics i gràfics corresponents a totes
les lectures realitzades, en un termini no superior a 4 (quatre) dies a comptar des de la
finalització de la prova. Els formats seran similars als de les figures que s’acompanyen.

Avaluació de resultats:
a)Condicions d’idoneïtat:
a) -1: Increments de deformació
Condició

Període

Valor

límit

en

el

d’observació

període de màxim
increment
de
moviment

a)

0 - Dt

1% de Dp

b)

t-3 Dt

1% de Dp

c)

3t-10 Dt

1% de Dp

d)

10t-40 Dt

1% de Dp

Si la condició a) no es satisfà, el període d’observació s’augmenta fins 3 Dt i es comprova la
condició b). Si b) no es satisfà, el període d’observació s’augmenta a 10 Dt i es comprova la
condició c). Si aquesta última no s’acomplís, s’ampliarà el termini d’observació indicat en d). Si
tot i així la condició no s’acomplís, s’estarà al que ordeni la D.O.

a)-2: Longitud lliure efectiva:
A més de la condició anterior, i independentment d’ella, es comprovarà el valor de la longitud
lliure efectiva (Lef). Aquesta haurà d’estar compresa entre:
0,9 Lfr < Lef < (Lfr + 0,5 Lv)
on

Lef =

∆le (x) x At x Et
T(x) - TA

en la qual (x) representa qualsevol punt de la corba de càrrega.
a)-3: Càrrega residual:
Després del bloqueig es comprovarà la càrrega residual, Tro. Aquesta càrrega no serà menor que
TD .
b) Determinació del component plàstic DLpl.

Es sotmetran a la consideració de la D.O. els valors de DLpl que s’obtinguin en els successius
esglaons de càrrega.
Aquests valors de DLpl serviran de guia per l’avaluació de les proves completes de tensat.
Número de proves d’idoneïtat
Tenint en compte que es tracta d’ancoratges de caràcter definitiu es preveu realitzar dues
proves d’aquest tipus per tipus d’ancoratge a menys que es variïn les condicions de perforació
i/o execució contemplades en aquest Plec, en aquest cas s’estarà al que dicti la Direcció d’Obra.
La localització i geometria de les proves d’idoneïtat seran decidides per la D. O.
Si del resultat d’ aquestes proves es desprenguessin càrregues límits diferents a les previstes en
els càlculs, la D.O. dictarà les ordres oportunes encaminades a adequar les longituds previstes
dels ancoratges a les resistències obtingudes en aquestes proves. Si aquest fos el cas, s’haurà de
procedir a realitzar dues noves proves d’idoneïtat en les condicions que dicti la D.O. En aquest
cas, les noves proves d’idoneïtat s’abonaran mitjançant l’aplicació de preus contradictoris
establerts de manera específica per aquesta eventualitat.
PROVES COMPLETES DE TENSAT
General
Tots i cadascun dels ancoratges es sotmetran a una prova completa de tensat. Aquesta avaluarà
els resultats d’aquestes proves en un termini no superior a 4 (quatre) dies des de la recepció de
resultats (que haurà de produir-se abans de 4 dies després de l’execució del tesat) i comunicarà
el que procedeixi al contractista.
Mesura de forces i moviments
Serà d’aplicació l’esmentat en característiques del mesurament.
Procediments de la prova completa.
a)
b)
c)

S’escull una càrrega inicial 0,1 Tp < TA < 0,2 Tp . El recorregut entre TA i Tp es
divideix en tres intervals iguals de magnitud DT.
S’estableix un origen fix per les mesures d’allargament i moviments: DL = DLe +
DLpl. L’operació de tensat no ha d’influir en la posició de l’origen fix.
S’estableix un programa de tres cicles de càrrega - descàrrega, arribant en
cadascun d’ells fins (TA + DT), (TA + 2DT) i (TA + 3DT) respectivament. Quan
s’arriba a la càrrega màxima de cada cicle es mesurarà la variació d’allargament
(mantenint la càrrega constant) durant un interval (n . Dt) on n i Dt tenen el
mateix valor que en 8.2.2.7.2.3. c), prenent inicialment n = 1 però fent n = 3 ó
n = 10 ó n = 40 si no s’acompleixen les condicions de l’apartat

a) en la seva totalitat.
Després d’haver realitzat el mesurament i comprovacions, es baixa la càrrega, en cada
esglaó, fins TA i es registra el valor DL residual.
b) Després de la realització del tercer cicle de càrrega (després d’haver aconseguit
Tp), la càrrega es portarà fins (To + pèrdues previstes en funció del sistema de tesat i bloqueig) i
es procedirà al bloqueig. Després d’aquesta operació es determinarà la càrrega residual Tro
mitjançant algun procediment que haurà d’ésser aprovat prèviament per la D.O. (l’ancoratge
pot ser totalment descarregat abans de pujar fins la càrrega de bloqueig si així convé al
contractista, prèvia autorització de la D.O.)
c) Es determinarà la càrrega residual a les 48 hores d’haver procedit al bloqueig
aplicant la tracció a la placa de falques roscada amb gat pla o amb adaptador per gat multitoron.
d) Si la pèrdua de càrrega residual DTr excedeix els valors donats en el punt avaluació de
resultats. a) que segueix, haurà de ser retensat i tornat a provar d’acord amb el procediment
que acabem d’escriure en els punts d) i e) anteriors. Si tornés a fallar, es repetirà el procés un
cop més. En cas de persistir l’error la D.O. decidirà el rebuig de l’ancoratge.
Resultats:
Les càrregues i deformacions mesurades en cada cicle de prova s’anotaran i dibuixaran
convenientment. Els resultats es presentaran a la D.O. abans de 4 dies després de la realització
de la prova utilitzant els gràfics - tipus que s’acompanyen.
Avaluació de les proves completes de tensat:
a) Condicions d’assaig:
Si un ancoratge no compleix total i simultàniament les condicions que segueixen el contractista
haurà de presentar un informe justificant les anomalies. Si aquestes corresponen a un defecte
d’execució greu, l’ancoratge no serà acceptat. No obstant, la D.O. podrà acceptar l’ancoratge
com vàlid segons el seu criteri per altres càrregues de treball sempre que es repeteixi la prova
(amb un nou valor de TP) i s’acompleixin satisfactòriament les condicions que segueixen:
a. 1) Variacions de deformació:
L’increment de deformació no excedirà els valors de la taula del punt: avaluació de
resultats.
a. 2)Longitud lliure efectiva:
S’hauran de complir les limitacions donades en el punt a) en la seva totalitat.

a. 3)Càrrega residual:
El valor de la càrrega residual Tro després del bloqueig haurà de complir:
Td < Tro < 1,10 Td
a. 4) Pèrdua de càrrega residual:
La variació de càrrega residual (DTr) en el període de 48 hores següents al bloqueig no serà
major del 2% del valor de Tro, obtenint en aquest ancoratge.
Aquesta prova podrà repetir-se fins tres vegades tal com s’indica en el punt: procediments de
la prova completa.
b) Deformació permanent:
L’extensió plàstica, DLpl, no serà major de 25 mm ni que l’obtinguda en les proves
d’idoneïtat, llevat alteració d’aquests valors per la D.O.
Número de proves de tensat completes
Es realitzaran proves completes de tensat sobre un 30% de tots els ancoratges disposats.

MATERIALS
Les especificacions que s’inclouen a continuació seran d’aplicació a tots els materials utilitzats.
Qualsevol modificació haurà de comptar amb l’aprovació expressa de la D.O.
Tots els materials seran mútuament compatibles entre sí i amb l’entorn que els envolta.

TENDONS
Els tendons de pretensat estaran compostos pel número indicat als plànols cables de 0.6
polsades, de 7 filferros cadascun, d’acer d’alta resistència i baixa relaxació (acer
superestabilitzat) amb les característiques següents:
Diàmetre nominal .........................
Àrea neta nominal .........................

15,2 mm
146,6 mm2

Pes per ml ...................................
Càrrega mínima de trencament..........
Càrrega mínima al 0,2% def ............

1,123 Kg
> 25,4 Ton
> 22,8 Ton
1,95 x 106 Kg /cm2

Mòdul elàstic ..............................
Relaxació a 1000 hores: menor ..

< 2,5%

Com a mínim es presentaran un certificat de resistència per part del subministrador dels cables i
un altre certificat d’assaigs, realitzats per un laboratori homologat per cada partida de cable
subministrat. Es realitzarà un assaig de resistència a tracció (sobre 2 provetes) per cada 500
metres de cable instal·lat.
ABEURADES D’INJECCIÓ
Ciment:
S’utilitzarà ciment pòrtland sense addicions tipus I-45-A (o similar CEM IV A 52.5 CPJ 55 ). El
ciment no contindrà, en pes, més del 0,2 % (dos per mil) de ió clor (clorurs) ni més del 0,1% (un
per mil) de sulfurs. Es podran realitzar assaigs per aquestes dues determinacions o per qualsevol
paràmetre especificat en EH-92.

Additius:
Es podrà utilitzar un plastificant tipus Intracrete (Sika) en proporció màxima del 2% en pes de
ciment amb objecte d’obtenir la fluïdesa necessàries per injectar sense dificultat. Serà obligatori
realitzar proves de resistència per obtenir la dosificació òptima en funció de les característiques
del ciment realment col·locat en obra. El contractista serà responsable de la realització d’assaigs
de velocitat de presa amb diferents dosificacions.
Aigua:
S’utilitzarà aigua d’amassat admissible a efectes de la instrucció EH-82 encara que el contingut
de ió clor es limita a 250 p.p.m. La relació aigua/ciment no podrà superar en cap cas el límit de
0.4 (quatre dècimes).
Greixos
Els greixos que s’apliquen en obra per la protecció de la part lliure dels cables, acompliran les
especificacions contingudes en les Recomanacions per ancoratges al terreny de l’ ATEP.
Es presentarà un certificat d’assaigs realitzats per un laboratori oficial que contingui les
determinacions que es recullen en el quadre.

BEINA CORRUGADA EXTERIOR
Estarà formada per una beina corrugada contínua de P.E.A.D. de gruix mínim 3 mm recobrint el
paquet de cordons a la zona adherent i a la zona lliure.
A l’interior es disposaran separadors de material P.E.A.D. amb encaix individual per cada toro.
Les dimensions en funció de la potència seran :

Número de Torons / diàmetre interior x diàmetre exterior
entre 6 i 8 / 89 x 101 mm
entre 9 i 11 / 100 x 114 mm
tolerància màxima + 2 tolerància mínima -1 mm
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES BEINA EXTERIOR :
mètode assaig ASTM :
valors mínims
>densitat 0,950 gr/cm3
>resistència al medi ambient actiu (escr), 75 hores
>tenacitat, proveta IV 5cm/min. 300.00 Kg/cm
>allargament proveta IV 5cm/min 650 %
>temperatura de fragilitat 118 ºC
>mòdul de flexió 13.000 Kg/cm
>resistència elèctrica 3,1 x 10 E15 Ohm/cm
>temperatura de reblaniment, vicat 126 ºC
>duresa (5 hores D) 66
>impacte resistència al xoc esq.7 Kg/cm
Tap d'estanqueïtat de material P.E.A.D. Terminal injecció de P.E.A.D.
Accessoris: Centrador de reixeta de material P.E.A.D exterior a la beina corrugada, cinta adhesiva
de material P.V.C , cinta de fibra de vidre, brida de nylon.
BEINA INDIVIDUAL PER A CADA TENDÓ
Els cables vindran autoprotegits amb grassa i funda individual de P.E.A.D. en la zona lliure.
La canonada de protecció individual per cada cable de material P.E.A.D. presentarà les següents
característiques mínimes :
diàmetre exterior 19 mm - diàmetre interior 17,5 mm
gruix 1.50 mm - densitat 0,955 gr/cm3
El greix anticorrosiu omplirà tot l’espai anular entre el cable i la beina de forma a presentar
una resistència a l’extracció mínima per metre lineal de cable situat dins la beina de 60 N/ml.
Les beines de P.E.B.D. no seran admeses i únicament la beina de diàmetre 20 mm i gruix mínim
1.40 mm de densitat 0.932 gr/cm3 podrà ésser tolerada si es justifica la impossibilitat d’obtenir
l’equivalent de P.E.A.D. En aquest cas el contractista haurà de presentar una proposta tècnica
d’estanqueïtat tant del greix interior com de l’adaptació als didals.
La injecció d’abeurada de ciment en l'interior de la zona lliure i la zona d'adherència en cap cas
haurà de penetrar en l’espai entre la beina individual i el tendó.
La injecció d’ abeurada de ciment entre la beina corrugada exterior de PEAD i el terreny no
arribarà fins la boca de perforació en l’últim metre.

Les superfícies de les proteccions estaran netes i exemptes d' esquinçaments, perforacions,
porus, bombolles, esquerdes i altres defectes. El material serà homogeni, tèrmicament estable,
químicament inert i resistent a atacs químics, bacteriològics i de fongs.
En particular la beina corrugada exterior de Polietilè d’alta densitat presentarà una total
estanqueïtat i absència de trencaments i fissures. La D.O. pot demanar una prova d’estanqueïtat
prèvia a la injecció que en cas de donar resultat negatiu justificarà el rebuig de l’ancoratge.
Al seu interior els separadors i centradors: PCV rígid o PEAD injectat o mecanitzat; amb gruix de
30 mm permetran mantenir la geometria interna i recobriment.
Les beines llises individuals de cada cable (en la longitud lliure) igualment poden ésser objecte
d’una prova d’estanqueïtat un cop col·locat els cables.
ALTRES MATERIALS
Com a conductes per injecció es distingiran :
> els tubs d’injecció primària de material P.E.A.D. de diàmetre exterior 20 mm i gruix 2 mm,
(densitat 0,955 gr/cm3) que permeten una pressió de treball de 10 bars.
> els tubs d’injecció secundària que estaran formats per beina P.E.A.D. de diàmetre exterior 13
mm i gruix 2 mm, (densitat 0,955 gr/cm3) que permeten una pressió de treball de 16 bars.
Alternativament es pot emprar tub de material P.E.A.D. de material exterior 28,5 mm, diàmetre
interior 21,5 mm, gruix 1,5 mm, densitat 0,955 gr/cm3.
Els conductes d’injecció i ventilació estaran formats per polietilè d’alta densitat amb diàmetres
interiors adequats (major de 15 mm).
La utilització d’altres materials haurà de ser prèviament aprovada per la D.O.

COMPONENTS
Tots els materials es mantindran nets i llisos de tot defecte. En particular els tendons estaran
exempts de qualsevol rastre d’òxid; la presència de punts o
zones de corrosió podrà ser motiu de rebuig automàtic de la partida.

BULB D’ANCORATGE
La longitud adherent prevista per cada ancoratge es reflexa en els plànols. El tendó en la zona
fixa estarà nu i perfectament net. El recobriment d' abeurada entre el tendó i les parets de
l’excavació no serà inferior a 15 mm, disposant separadors que garanteixin aquest gruix en tota
la perifèria del paquet de cables. L’ensamblatge de cables serà capaç de resistir sense
deteriorar-se els esforços que originen com a conseqüència de la manipulació, posada en obra i
injeccions d’ancoratge; els diferents elements estaran subjectes suficientment com per evitar

que pateixin deformacions longitudinals o transversals durant les operacions d’introducció de
l’ancoratge en el sondeig. La D.O. podrà sol·licitar al contractista la realització de les proves, el
seu cost s’entén de repercussió en els preus unitaris, que certifiquin la idoneïtat de les
subjeccions i lligams.
Es disposaran distanciadors - separadors i centradors a distàncies de 0,5 m alternativament.
Aquests elements proporcionaran unes variacions de secció que millorin l’adherència de tendó i
abeurada.
LONGITUD LLIURE
En la longitud lliure de cada cable, de forma individual, aquest anirà recobert per una beina llisa
individual, havent-se de reomplir l’espai entre cable i beina amb greix anticorrosiu; el greix es
podrà injectar, un cop enfundat el cable, per l’extrem lliure del mateix mitjançant algun sistema
que permeti assegurar una absència raonable d’aire atrapat. Alternativament es podrà engrassar
a mesura que és enfundat. Una vegada protegit cada cable de manera individual, s’enfundarà el
paquet de cables en la beina llisa de Polietilè d’alta densitat. En cas de falta d’estanqueïtat entre
la beina i el cable es repetirà la injecció fins assolir-la.
Totes les operacions s’efectuaran en el taller del subministrador que proporcionarà el cable
totalment acabat. Queda prohibit realitzar qualsevol modificació en obra.
Les beines individuals, en la zona inicial del bulb, sobresortiran una longitud de 0,5 m en direcció
cap al bulb amb relació a la beina general, i la unió entre les beines exteriors anirà segellada, bé
mitjançant producte bituminós (tela asfàltica reforçada o màstic asfàltic), tela de cautxú
autovulcanitzable o bé tub de plàstic retràctil amb adhesiu; la longitud de la zona segellada no
serà inferior a 0,4 m. El tap entre beines exteriors permetrà el pas dels conductes d’injecció i
purga de la zona de bulb si aquests s’integren en el paquet de cables.
Els cables enfundats, dintre de la longitud lliure, es col·locaran al voltant d’un separador centrador a distàncies regulars no superiors a un metre, procurant subjectar els cables al
centrador de manera que es formi un conjunt solidari i que no es retorci el paquet de cables en
la longitud lliure. Si l’operació d’introducció del cable dins la perforació provoca desplaçaments
anòmals entre els cables i les beines, la D.O. podrà rebutjar el cable com a protegit contra la
corrosió.
Un cop realitzada l’operació de tensat, l’espai interior de la beina llisa NO es reomplirà amb
abeurada de ciment fins que així ho indiqui la D.O.

CAPS D’ANCORATGE
En cap d’ancoratge comprendrà:
a) la part terminal de la beina llisa amb el diafragma metàl·lic i didals d’estanqueïtat de les
beines individuals.
b) el tub trompeta passamurs.

c) la placa de repartiment.
d) el capçal de bloqueig.
e) les falques de bloqueig.
f ) falques d’ alineament
g) la protecció final.
Tot aquest conjunt d’elements ha d’assegurar la total estanqueïtat de la zona lliure i el total
aïllament dels cables respecte a l’exterior del conjunt.
COMPONENTS CAP D'ANCORATGE PERMANENT :
- capot
- falques de 3 cossos
- placa d'ancoratge de falques
- didals
- diafragma
- placa de repartiment
- base
- junta plana de neoprè
- junta tòrica diàmetre adaptat a la beina exterior.
Capot amb tractament galvanitzat de xapa de 4 mm. de gruix.
Falca de tres cossos dentats sistema homologat de material C60N
Junta plana de neoprè de forma anular amb perforacions per visos :
diàmetre int. 145 mm diàmetre ext. 205 mm corona 30 mm.
Placa de falques de material F-1140N cilíndrica amb rosca exterior per retensat amb base per gat
hidràulic buit.
Les dimensions mínimes en funció del número de torons seran :
torons/diàmetre exterior/gruix
6 / 150 mm / 60 mm
7 / 150 mm / 60 mm
8 / 150 mm / 60 mm
9 / 168 mm / 60 mm
10 / 168 mm / 60 mm
11 / 168 mm / 60 mm
Diafragma de material F-1140N de gruix mínim 15 mm amb encaix individual per cada didal.
Didals de material P.E.A.D. de 70 mm de longitud i 20 mm de diàmetre interior on quedarà
encaixat cada toro individualment quedant la beina de polietilè individual totalment dins el didal
segellada amb greix anticorrosiu. La beina es tallarà únicament quan sobresurti per fora del
didal.

Placa de repartiment de material ST-37 amb tub soldat segons inclinació entre eix ancoratge i
mur de dimensions mínimes segons taula:
torons/amplada x alçada x gruix x diàmetre int. / tub exterior ext. x int.
6 / 270 x 270 x 35
7 / 290 x 290 x 40
8 / 305 x 305 x 45
9 / 325 x 325 x 45
10 / 340 x 340 x 50
11 / 355 x 355 x 55

113 mm / 150.0 x 125.0 mm
113 mm / 150.0 x 125.0 mm
115 mm / 150.0 x 125.0 mm
123 mm / 168.3 x 143.3 mm
123 mm / 168.3 x 140.0 mm
123 mm / 168.3 x 136.3 mm

La placa de repartiment presentarà interiorment un tub d'acer soldat de diàmetre compatible
amb la beina que s’introduirà 20 cm dins la mateixa amb doble junta tòrica de segellat de
diàmetre 100 mm de neoprè.
Igualment vindrà perforada per la injecció del cap.

CRITERIS ESTRUCTURALS DELS CAPS D'ANCORATGE
Els caps d'ancoratge estarà homologat i assegurarà :
>Eficiència d'ancoratge del 95 % de la càrrega de trencament real del tendó.
>Capacitat mecànica per resistir el 100% de la força de trencament dels cordons del tendó sense
deformacions plàstiques.
>Base de suport que transmet pressions de compressió menors de 250 Kg/cm amb l'ancoratge
treballant al 95% Fu.
>Impediment mecànic al desplaçament transversal respecte a l'eix del cable amb encaix en tots
els elements.
>Continuïtat total en l’estanqueïtat de l'ancoratge, en la zona d’unió entre el cap de l'ancoratge i
el tendó.

PROTECCIÓ ANTICORROSIVA CAPS D'ANCORATGE
Capot galvanitzat farcit de greix, cobrint totalment la placa d'ancoratge, les falques i els extrems
dels cordons exteriors a la placa d’ancoratge. Injecció de greix en tots els volums interiors del
cap, no injectats amb abeurada de ciment. El greix complirà les especificacions de les
recomanacions ATEP.
Tub d'acer, soldat a la placa de repartiment, que permet la connexió entre la mateixa i la beina
corrugada de PEAD exterior al tendó. L’estanqueïtat de la unió s'assegura amb juntes tòriques.
Zona terminal de la beina llisa.
Si procedeix, es disposarà d’un eixamplament de la mateixa per permetre l’obertura del ventall
de cables de forma que es puguin allotjar en els orificis del capçal de bloqueig. Aquest

eixamplament, o trompeta, haurà de formar una junta estanca, però deformable, amb la beina
llisa de manera que es permeti un determinat moviment relatiu entre ambdues.
Pel seu altre extrem, haurà de quedar encastada i segellada perfectament a la placa metàl·lica de
repartiment a través d’uns didals de PE que segellin efectivament la part final de les beines llises
amb el cap d’ancoratge.
El material, forma i dimensions de la trompeta i altres elements haurà de ser aprovada
prèviament per la D.O.
La D.O. podrà ordenar la realització de proves per comprovar l’estanqueïtat dels dos contactes
que s’ha fet menció en aquest punt, entenent-se que el cost de dites proves es troba repercutit
en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra.
Placa de repartiment.
Es disposarà, en tots els ancoratges, una placa d’acer A-42 de dimensions mínimes 40 x 40 x 4 cm
amb un orifici tornejat, centrat, de diàmetre i profunditat suficient com per permetre formar el
ventall de cables al quedar encaixats en el capçal de bloqueig. De la mateixa manera, en la cara
exterior de la mateixa es tornejarà un petit encaix que asseguri el perfecte centrat del capçal de
l’ancoratge respecte a l’orifici anterior.
Aquesta placa d’acer estarà tractada en taller de la següent manera:
- Neteja, raspallat enèrgic i desengrassat de totes les seves superfícies mitjançant raig de
sorra.
- Pintat amb 1 mà de pintura cromo fosfatant o nitrocel.lulòsica amb gruix de pel·lícula seca de
90 micres o més.
L’estanqueïtat de la junta trompeta - placa no quedarà condicionada per la presència de
pintures.
En el moment de la seva col·locació, es disposarà una capa de morter de C.P. ric entre placa i
formigó per aconseguir un contacte perfecte entre formigó i acer.
Capçal de bloqueig i falques.
El capçal de bloqueig serà d’acer. Les dimensions i forma dependran del sistema de tensat
escollit pel contractista però que haurà d’ésser aprovat expressament per la D.O. amb
anterioritat a la perforació del primer ancoratge. El capçal de bloqueig disposarà de rosca
exterior per adaptar-lo als elements de mesura de càrregues que indiqui la D.O.
Les falques de bloqueig seran les adequades pel sistema de pretensat escollit, però haurà
d’assegurar-se una igual penetració de totes elles en l’operació de bloqueig (que haurà de ser
mecànica necessàriament i en cap cas manual).

SEPARADORS I CENTRADORS
Els separadors i centradors a disposar en l’interior de les beines ja han estat descrits.
En la zona externa de la beina es col·locaran distanciadors que assegurin un recobrament regular
d'abeurada d’injecció en la part del bulb en tota la perifèria del paquet de cables.
Hauran d’estar sòlidament subjectes a les beines de manera que moguin solidàriament amb
aquestes durant l’operació d’ introducció del cable en el sondeig.
Es col·locarà un espaiador - centrador extern cada 50 cm i un intern cada 100 cm.

Els centradors exteriors i interiors hauran de ser prèviament aprovats per la D.O.

EQUIP DE TESAT

SISTEMA GENERAL DE TESAT
S’utilitzaran necessàriament sistemes de tensat que permetin posar en càrrega a tots els cables
del tendó de manera simultània. La utilització de sistemes de tensat unifilar haurà de ser
aprovada prèvia i expressament per la D.O.
Així mateix, haurà de permetre la realització de les operacions de tensat, destensat i bloqueig
mecànic de càrregues sense necessitat de desmuntar els elements del sistema de tensat (gat), si
bé aquesta última operació podrà realitzar-se en una segona fase, si així convé al contractista i
ho aprova expressa i prèviament la D.O.
La comprovació de la tensió residual de l’ancoratge haurà de poder realitzar-se en qualsevol
moment que es consideri oportú durant la vida de l’ancoratge.
EQUIP DE MEDICIÓ DE CÀRREGUES
Pel control de càrregues s’utilitzaran preferentment dispositius de lectura directa (cèl·lules de
càrrega aplicades directament a l’ancoratge).
En qualsevol cas, el contractista haurà de presentar un certificat de calibració de tots els
elements de mesurament i lectura, amb data no anterior als dos mesos de la seva utilització en
aquesta obra.
Amb objecte d’evitar endarreriments, serà precís disposar en obra de dos sistemes (com a
mínim) d’equips complets de mesurament de càrregues llestos pel seu ús en el moment que
convingui.

Els elements de lectura de càrregues permetran apreciar la centèsima part del recorregut total
de l’aparell en qüestió.

ESTACIÓ DE PRESSIÓ
Haurà de permetre l’accionament dels cabals a alta o baixa velocitat de manera que pugui
controlar-se el moviment dels gats al mil·límetre en qualsevol rang de pressions.
S’instal·larà una vàlvula de seguretat regulable a voluntat per evitar sobrepressions accidentals.
Les mànegues i elements de transmissió de fluid hidràulic han de ser capaços de resistir
pressions dobles de la màxima a assolir.
Existirà en obra un joc complet d’elements de recanvi.

ASSAIGS I CONTROLS DE COMPORTAMENT
PROVES DE CÀRREGA
Es realitzaran proves de càrrega d’acord amb els apartats següents.
La localització dels ancoratges en els quals s’han de realitzar les proves, seran establerts per la
D.O.
Els ancoratges destinats a proves completes seran en tot idèntics als de producció, menys
l’estipulat de manera específica.
Les càrregues de prova Tp seran : Tp = 0,78 Tz,, a no ser que la D.F. indiqui una càrrega diferent.

CONTROL DE COMPORTAMENT D’ANCORATGES
Tots els ancoratges s’instal·laran de manera que pugui mesurar-se la càrrega residual Tr en
qualsevol moment de la vida de l’ancoratge.
El procés de control de càrrega no perjudicarà a l’ancoratge, no produint sobretensions ni danys
a cap dels elements que composen el cap de l’ancoratge. No s’admetrà un procediment de
control de càrregues que es basa en mesures unifilars.
El sistema de control de càrregues residuals haurà de ser aprovat per la D.O. amb anterioritat a
l’inici de les obres.
El contractista haurà de procedir a efectuar el control de càrregues residuals fins el moment de
la recepció provisional de l’obra, a menys que s’acordi un altre període amb la D.O.

a) Programa de control:
- Inspecció visual: setmanalment.
- Número d’ancoratges a controlar. Es procedirà al control sobre tots els
ancoratges col·locats.
- Freqüència de control de càrrega residual i inspecció general:
cada setmana (o fracció) des de la col·locació de cada ancoratge, a
menys
D.O. indiqui expressament un altre calendari.

que

la

b) Procediments:
El contractista verificarà tots els elements del cap d’ancoratge; el seu estat físic, estat de la
protecció anticorrosiva, etc., i confeccionarà una part d’inspecció.
Es realitzarà (si procedeix) la determinació de la càrrega residual.
Per últim es tornaran a posar les proteccions anticorrosives i cap de protecció d’acord amb
aquest plec en el cas que s’hagués danyat.
Si la variació de la càrrega residual DTr és major (en més o menys) del 10% de la càrrega residual
de bloqueig, Tro, el contractista (o l’encarregat del manteniment) informarà de manera
immediata a la D.O.
c) Resultat de la inspecció:
En un termini de 7 dies després de la inspecció, el responsable de la mateixa remetrà a la D.O.
una part d’inspecció que reflecteixi l’estat de l’ancoratge.

MESURAMENT I ABONAMENT
El mesurament i abonament s’efectuarà per aplicació dels preus:
* G3GZ1003 (PF) Desplaçament, muntatge i desmuntatge a l’obra i retirada de l’equip de
perforació.
* G3L12115 (ML) Subministrament i col·locació d’armadura d’ancoratge composta per
cable de 6 torons 0.6” de capacitat de rotura garantida 265 Kn segons euronorma 138-79 i
doble protecció contra la corrosió segons plec de condicions amb tots els accessoris
homologats, inclou injecció de ciment i perforació entubada i/o sense entubar.
* G3L12116 (ML) Subministrament i col·locació d’armadura d’ancoratge composta per
cable de 7 torons 0.6” de capacitat de rotura garantida 265 Kn segons euronorma 138.79 i
doble protecció contra la corrosió segons plec de condicions amb tots els accessoris
homologats, inclou injecció de ciment i perforació entubada i/o sense entubar.

* G3L12117 (ML) Subministrament i col·locació d’armadura d’ancoratge composta per
cable de 9 torons 0.6” de capacitat de rotura garantida 265 Kn segons euronorma 138.79 i
doble protecció contra la corrosió segons plec de condicions amb tots els accessoris
homologats, inclou injecció de ciment i perforació entubada i/o sense entubar.
* G3L12118 (ML) Subministrament i col·locació d’armadura d’ancoratge composta per
cable d'11 torons 0.6” de capacitat de rotura garantida 265 Kn segons euronorma 138.79 i
doble protecció contra la corrosió segons plec de condicions amb tots els accessoris
homologats, inclou injecció de ciment i perforació entubada i/o sense entubar.
* G4LADRE1 (Ml) Subministrament i col·locació de tub drenant format per tub netlon 110
mm amb tub PVC roscat interiorment i funda de protecció de geotèxtil amb tots els
accessoris homologats i perforació inclosa.
* G4GC12C0 (U) Cap d’ancoratge retensable per a 6 torons amb placa de repartiment
roscada capot i protegit contra la corrosió, segons sistema homologat, inclou la formació
de falca d’acer per adaptar la inclinació de l’ancoratge a la cara exterior del formigó.
* G4GC12C1 (U) Cap d’ancoratge retensable per a 7 torons amb placa de repartiment
roscada capot i protegit contra la corrosió, segons sistema homologat, inclou la formació
de falca d’acer per adaptar la inclinació de l’ancoratge a la cara exterior del formigó.
* G4GC12C2 (U) Cap d’ancoratge retensable per a 9 torons amb placa de repartiment
roscada capot i protegit contra la corrosió, segons sistema homologat, inclou la formació
de falca d’acer per adaptar la inclinació de l’ancoratge a la cara exterior del formigó.
* G4GC12C3 (U) Cap d’ancoratge retensable per a 11 torons amb placa de repartiment
roscada capot i protegit contra la corrosió, segons sistema homologat, inclou la formació
de falca d’acer per adaptar la inclinació de l’ancoratge a la cara exterior del formigó.
* G4GC12W1 (U) Posta en tensió amb gat multifilar en 3 graons de càrrega per prova de
tesat complert amb mesura d’allargament i verificació de fluència amb micròmetre de 100
mm de cursa i 0.01 mm de precisió sobre tres-peus segons plec de condicions.
* G4GC12W4 (U) Posta en tensió amb gat multifilar en 1 grao de càrrega per prova de
tesat simple amb mesura d’allargament i verificació de fluència amb micròmetre de 100
mm de cursa i 0.01 mm de precisió sobre tres-peus segons plec de condicions.
* G4GC12W2 (U) Posta en tensió per prova idoneïtat amb gat multifilar en sis graons de
càrrega amb mesura d’allargament i verificació de fluència amb micròmetre de 100 mm
de cursa i 0.01 mm de precisió sobre tres-peus segons ATEP.
* G4GC12W3 (U) Verificació de tensió en tirant sobre cap roscat ja posat en tensió amb
gat Hidràulic amb mesura d’allargament i verificació de fluència amb micròmetre de 100
mm de cursa i 0.01 mm de precisió sobre tres - peus segons plec de condicions.

* G4CELCON (U) Cèl.lula de control de tensions per increment de resistivitat amb cable de
lectura de 6 metres, capacitat fins a 1500 Knw.
Els preus unitaris comprenen:
a) Totes les operacions necessàries per perforar el sondeig de 140 mm de diàmetre
útil mínim, entubació de qualsevol longitud de la perforació, utilització de fangs
de perforació i obturació de l’espai entre l’entubació i el formigó de la pantalla.
b) Subministrament i col·locació de tots els materials necessaris (directa o
indirectament) per deixar els ancoratges totalment acabats (qualsevol que sigui el
número de cables que consti el tendó fins un màxim d’11), subministrats a peu
d’obra i col·locats d’acord amb el projecte en la seva posició definitiva.
c) Subministrament i manipulació d’elements; d’operacions necessàries per
col·locació, injecció, etc.; subministrament, manipulació i posta en obra de
materials (abeurada, beines, obturadors, distanciadors); instal·lacions; bastides;
maquinària i elements auxiliars; mà d’obra; etc., no reflexats expressament en els
preus unitaris.
d) Repercussió de totes les proves de tesat.
e) Repercussió del replanteig i eventual comprovació del mateix.
f) Repercussió dels assaigs de qualitat ordinaris
En cap cas el ritme que el contractista imprimeixi a l’obra, ni el pla general de
marxa d’obra, serà motiu perquè el contractista pugui reclamar cap quantitat
sota cap concepte, ni tan sols variació en els preus unitaris. Les longituds
d’ancoratge s’han previst d’acord amb unes hipòtesis de comportament del
terreny. Si dels resultats que tinguin les primeres proves es deduís un
comportament diferent a l’esperat, la D.O. donarà les ordres oportunes per
acomodar el projecte a la situació real, podent resultar longituds d’ancoratge
diferents a les previstes. En aquest cas el contractista vindrà obligat a acceptar
aquestes modificacions de mesurament sense poder reclamar cap compensació,
ni tan sols en els preus unitaris que s’entenen inamovibles.
g) Tots els elements auxiliars, maquinària, mà d’obra, bastides, grues, eines i altres
útils o components necessaris per deixar totalment acabada la unitat d’obra.
Aquests elements auxiliars hauran de permetre l’accés de la D.O. als caps de tots
els ancoratges en qualsevol moment de l’obra fins la seva recepció provisional.
h) Subministrament, proteccions, manipulació i col·locació en la seva situació
definitiva, d’acord amb aquest plec de condicions, de tots els materials
especificats en els documents contractuals de projecto i que s’inclouen en les
zones de trompeta, falques d’alineament, placa de repartiment, cap d’ancoratge,
falques de bloqueig, proteccions, etc.
i) Totes les operacions de tensat i eventual destensat, incloent material,
maquinària, elements auxiliars i mà d’obra especialitzada d’acord amb aquestes

especificacions.

SOLUCIONS ALTERNATIVES

El contractista, amb la deguda antelació, podrà proposar a la D.F. variacions de detall sobre els
elements projectats que estimi que suposen avantatges sobre els continguts en el projecto
original.
Amb les alternatives tècniques propostes, presentarà els corresponents estats de mesurament i
quadres de preus unitaris (en el cas d’utilitzar algun element o unitat d’obra que no figuri en el
quadre de preus originals del projecte).
En qualsevol cas, l’acceptació de les variants per la D.F. estan subjectes a la no variació del cost
global de l’element unitat d’obra dintre del muntant global de les obres corresponents a
aquestes variacions.
L’acceptació de les variacions serà decisió de la D.F. qui, en cas de rebuig, justificarà aquest al
contractista si així ho considera convenient.

4.8.- ESTABILITZACIÓ ROCA.

En primer lloc es perforarà la roca segons indicacions dels plànols amb diàmetre 76 mm.
A continuació s'introduirà la barra protegida en la seva longitud lliure per una funda en polietilé
totalment llisa per no presentar adherència amb la roca. La barra portarà un tub d'injecció de
beurada des de la boca fins l'extrem de la perforació.
Un cop introduïda la barra s'obturarà la boca de perforació amb morter de ciment a excepció
d'una obertura per la que es deixarà un tub d'injecció que penetri 30 cm dins la perforació.
La injecció s'efectuarà des d'aquest últim tub de direcció ascendent deixant escapar l'aire
sobrant pel tub que arriba fins l'extrem. Quan la beurada surti per aquest, es taponarà per
augmentar la pressió fins 5 bars i comprovar que no es produeixin fugues de beurada per
fissures de la roca.
Després s'aplicarà la placa metàl·lica de repartiment amb rosca esfèrica que presentarà una
superfície de recolzament plana amb morter d'alta resistència que repartirà la pressió aplicada
uniformement.
Passats set dies des de la injecció s'aplicarà la tensió de treball controlant l'allargament de la
barra durant el procés de posta en tensió.

Finalment es protegirà contra la corrosió el cap de l'ancoratge amb greix anticorrosiu i es cobrirà
amb un tap metàl·lic galvanitzat.
Les barres seran tipus GEWI de fabricació DYWIDAG de diàmetre nominal 32 mm (AEH 500N).
Les unions s'efectuaran sempre amb elements de la mateixa marca quedant explícitament
descartada la utilització d'elements artesanals no homologats per DYWIDAG.
La beurada estarà composta de dues parts de ciment Portland per una d'aigua i presentaran una
fluïdesa suficient com per ser injectada a través d'un macarró de 10 mm de diàmetre.
La perforació tindrà un diàmetre interior mínim de 76 mm i quedarà lliure d'obstruccions. La
inclinació s'adaptarà a la fragmentació de la roca.

El mesurament i abonament s'efectuarà pels metres lineals (ML) de buló realitzats i mesurats en
obra i per aplicació del preu:
* G4G7F001 (ML) Buló de barra GEWI 32 mm o similar (acer AEH 500N), amb rosca i placa
d'acer 200x200x10 mm. amb ròtula per adaptar inclinació, injectat a tota la seva longitud
amb beurada de ciment Portland, perforació per fases de diàmetre 76 mm, inclosa.

Aquest preu inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la unitat d'obra.

FORMIGÓ PROJECTAT :
Pel formigó projectat , en principi s'adoptarà la tècnica de projecció per via seca, amb llança de
premoll a 3 m.; no obstant, el Contractista podrà suposar la projecció per via humida sempre que
es mantinguin les qualitats exigides.
Tots els materials constitutius seran controlats a la seva recepció de l'obra.
Els àrids hauran d'ajustar-se a les prescripcions de la norma A.F.N.O.R.-N.F.P. 10-301 i 304.
La corba granulomètrica serà el més continua possible, amb un diàmetre mínim de 0,1 mm. i un
diàmetre màxim de 12 a 15 mm. La tolerància permesa en relació amb la corba granulomètrica
òptima adoptada serà de +5%.
S'utilitzaran amb preferència els àrids rodats, que disminueixen notablement el desgast de la
maquinària de projecció.

Pel que fa a la fracció arenosa, l'equivalent d'arena serà com a mínim de 80.
La humitat a l'entrada de la màquina de projectar per via seca serà pràcticament nul.la (inferior
al 2%), per evitar la formació de grums que destrueixen les canonades.
Es comprovarà que l'accelerant de presa , en cas d'utilitzar-lo ,sigui compatible amb el ciment
utilitzat. La seva influència sobre les característiques de la gunita haurà d'ésser coneguda.
L'accelerant haurà d'estar conforme amb les normes de seguretat del personal. No haurà
d'exercir cap acció corrosiva sobre l'acer, el que exclou en principi qualsevol producte a base de
clorurs.
Es preveu l'inclussio de fibra en la composició de la gunita per augmentar la seva resistència
passiva; la fibra serà de tipus DRAMIX 30/0,5 ó similar. Alternativament es podrà utilitzar malla
electrosoldada segons plànols.
La resta d'additius eventuals del formigó projectat hauran de satisfer les condicions definides per
l'accelerant de presa i a més hauran d'ésser compatibles amb ell.
La dosificació dels components del formigó projectat s'haurà de fer tenint en compte que la
dosificació final del formigó projectat posat en obra és diferent de la inicial, degut al rebuig que
afecta principalment als àrids gruixuts i que es tradueix per un augment de la dosificació final del
ciment i àrids fins del 10 al 20%.
A títol d'indicació, la dosificació inicial en ciment serà superior a 300 kg/m3.
La dosificació de l'accelerant estarà compresa entre 2 i 5% en pes de ciment.
La dosificació en aigua a partir de la llança de premoll haurà d'ésser correcta i constant.
L'eventual dosificació en fibra DRAMIX no es recomanable que sigui inferior a 30 kg. per cada
metre cúbic de gunita.
La superfície a projectar s'haurà de netejar i es sanejarà amb cura.
La distància entre l'extremitat de la llança i la superfície a projectar es considera òptima si és de
3m.
L'angle de projecció serà el més perpendicular possible a la superfície a projectar.
El gruix mig de la capa de formigó projectat serà de 10 cm,; la desviació és més o menys
respecte a aquest gruix no serà superior a 5 cm excepte en el cas de formació de cavernes. El
mallaç quedarà situat al mig de la capa de formigó projectat mitjançant separadors de plàstic
específics per aquest us.
S'evitarà la projecció de formigó projectat sobre una superfície saturada d'aigua. Es comprovarà,
mitjançant assaigs a realitzar en temps oportú, que les propietats del formigó projectat no
s'alterin per sota de 5º C.
Abans d'iniciar la projecció en obra, s'han efectuat una sèrie assaigs de qualitat dels components
del formigó projectat i d'adequació del material de projecció, treballant en condicions anàlogues
a les de l'obra.

Paral.lelament s'han realitzat una sèrie assaigs destinats a obtenir la formulació òptima del
formigó projectat, susceptible de tenir la resistència a la compressió següents:
Mitja (kg/cm2)
1 Dia
3 Dies
7 Dies
28 Dies

90
130
200
300

Valor mínim (kg/cm2)
60
90
150
210

Les provetes seran cúbiques (10 cm. d'aresta) fins a una edat del formigó de 36 hores. A partir
d'aquesta edat, les provetes seran cilíndriques, de 12 cm. d'alçada i 6 cm. de diàmetre.
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Nº
Nº ORDRE UNITATS
ZONA A

DESCRIPCIÓ

UNITAT

PREU
UNITARI
euros

GRUP G: OBRES DEL SUBSÒL I TRACTAMENT DE TALUSSOS
SUBGRUP G2: COL.LOCACIÓ DE MALLA EN TALUSSOS, BULONS I ANCORATGES PASSIUS

1

2

3

4

5

6

1

P.F. Mobilització i transport de maquinària i
equips. Instal·lació a obra mitjançant grua,
helicòpter i/o equips d'escalada i realització
de les proteccions provisionals necessàries
,
incloent
senyalització
provisional
necessària amb la corresponent autorització
administrativa. Retirada de materials i
neteja de l'obra. inclou els 20 minutos de vol
en helicopter previs del començament de
l'obra

PF

2.000,00

1

P.F. Neteja, desbrossada, tala, reperfilatge
de la coronació, sanejament dels blocs
inestables, eliminació dels blocs inestables ,
inclòs càrrega de material, mitjans auxiliars i
transport l'abocador dels camins d'acces i
les zones de sortida
(escapes) amb
una amplada minima de 2 metres, segons
planols de projecte, es respectaran les
indicacions de la DOF sobre el talat dels
arbres

PF

2.800,00

1

P.F. Neteja, desbrossada, tala, reperfilatge
al llarg del recorregut a ales zones no
accesibles a peu pla, inclou si escau
sanejament dels blocs inestables, eliminació
dels blocs inestables , inclòs càrrega de
material, mitjans auxiliars i transport
l'abocador.

PF

5.000,00

1

P.F.de col.locació i muntatge de ponts
tibetans amb el elements definits als planols
de projecte, I les longituts definides a l'obra
inclòs càrrega de material, mitjans auxiliars i
transport l'abocador.

3

13.000,00

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús
de buló de diàmetre 32 mm i 4 m de
longitud amb ancoratge continu amb morter
líquid o resina, inclòs placa d'ancoratge,
col·locació i elements auxiliars.

UD

180,00

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús
de buló de diàmetre 32 mm i 6 m de
longitud amb ancoratge continu amb morter
líquid o resina, inclòs placa d'ancoratge,
col·locació i elements auxiliars.

UD

270,00

7

8

9

10

11

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús
de buló de diàmetre 32 mm i 8 m de
longitud amb ancoratge continu amb morter
líquid o resina, inclòs placa d'ancoratge,
col·locació i elements auxiliars.

UD

360,00

32

Ut. Subministrament i col·locació en talús
d'ancoratge de doble cable espiral del tipus
DMA 16 o similar (eslinga), de 16 mm de
diàmetre de cable i 4 m de longitud, amb
ancoratge continu amb morter líquid o
resina, inclòs col·locació i elements
auxiliars.

UD

135,00

ML

20,00

UD

9,00

UD

30,00

370

200

560

Subministrament, i col.locacio de una linia
de vida al llarg de tota la via ferrata, les
linies de vida han de incloure una placa de
guia de la linia cada 3 metres, amb dos
ancoratges quimics inclou les plaques de
inici i de final aixi com les plaques
intermitges i de gir cu 10 fa 10 i a 20 de la
casa Igena o equivalent, els cables i les
plaques han de ser galvanitzades en fred t i
han de estar certificades, Els cables han de
ser d'acer galvanitzat amb tancaments amb
manchons mai amb serracables de manera
general (i obligatòria) de diàmetre 10 mm i
En cas que el cable pugui ser usat com a
passamans aquest ha de ser de diàmetre
12 mm
Ml. Subministrament i col.locació de cable
d’acer galvanitzat de 16 mm de diàmetre,
2
resistència a la tracció de 1770 N/mm i
càrrega de ruptura mínima de 133 kN,
col.locat en protecció de talús, inclosos els
elements de subjecció necessaris i el
tessat.
Subministrament i col.locació de graons de
acer galvanitzat en fred. El radi de curvatura
dels rodons es de 30 mm.La longitud dels
graons es de 40 cm de 12 mm de diàmetre
amb 10 cm de penetració en roca
conformant una u de 40 i de 15 cm amb un
radi de curvatura de 30mm, es disposarn
cada 50 cm al llarg del recorregut . inclou el
suministre, la perforació , la col.locaci-o i els
ancoratges quimics necessaris per la
execució de la unitat d'obra

12

2

Cartells d'obra definis als planols de
projecte acabats en fusta de 1,90 metres
d'alçada i de 2 metres d'amplada
Subtotal subgrup G2

UD

700,00

Fet a la Seu d'Urgell, setembre del 2018
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Nº
UNITA
Nº ORDRE
TS
ZONA

DESCRIPCIÓ

UNITAT

PREU
UNITARI
euros

GRUP G: OBRES DEL SUBSÒL I TRACTAMENT DE TALUSSOS

SUBGRUP G2: COL.LOCACIÓ DE MALLA EN TALUSSOS, BULONS I ANCORATGES PASSIUS

1

2

3

4

5

6

1

P.F. Mobilització i transport de maquinària i
equips. Instal·lació a obra mitjançant grua,
helicòpter i/o equips d'escalada i realització
de les proteccions provisionals necessàries
,
incloent
senyalització
provisional
necessària amb la corresponent autorització
administrativa. Retirada de materials i
neteja de l'obra. inclou els 20 minutos de vol
en helicopter previs del començament de
l'obra

PF

1

P.F. Neteja, desbrossada, tala, reperfilatge
de la coronació, sanejament dels blocs
inestables, eliminació dels blocs inestables ,
inclòs càrrega de material, mitjans auxiliars i
transport l'abocador dels camins d'acces i
les zones de sortida
(escapes) amb
una amplada minima de 2 metres, segons
planols de projecte, es respectaran les
indicacions de la DOF sobre el talat dels
arbres

PF

1

P.F. Neteja, desbrossada, tala, reperfilatge
al llarg del recorregut a ales zones no
accesibles a peu pla, inclou si escau
sanejament dels blocs inestables, eliminació
dels blocs inestables , inclòs càrrega de
material, mitjans auxiliars i transport
l'abocador.

PF

1

P.F.de col.locació i muntatge de ponts
tibetans amb el elements definits als planols
de projecte, I les longituts definides a l'obra
inclòs càrrega de material, mitjans auxiliars i
transport l'abocador.

3

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús
de buló de diàmetre 32 mm i 4 m de
longitud amb ancoratge continu amb morter
líquid o resina, inclòs placa d'ancoratge,
col·locació i elements auxiliars.

UD

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús
de buló de diàmetre 32 mm i 6 m de
longitud amb ancoratge continu amb morter
líquid o resina, inclòs placa d'ancoratge,
col·locació i elements auxiliars.

UD

7

8

9

10

11

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús
de buló de diàmetre 32 mm i 8 m de
longitud amb ancoratge continu amb morter
líquid o resina, inclòs placa d'ancoratge,
col·locació i elements auxiliars.

UD

32

Ut. Subministrament i col·locació en talús
d'ancoratge de doble cable espiral del tipus
DMA 16 o similar (eslinga), de 16 mm de
diàmetre de cable i 4 m de longitud, amb
ancoratge continu amb morter líquid o
resina, inclòs col·locació i elements
auxiliars.

UD

370

200

560

Subministrament, i col.locacio de una linia
de vida al llarg de tota la via ferrata, les
linies de vida han de incloure una placa de
guia de la linia cada 3 metres, amb dos
ancoratges quimics inclou les plaques de
inici i de final aixi com les plaques
intermitges i de gir cu 10 fa 10 i a 20 de la
casa Igena o equivalent, els cables i les
plaques han de ser galvanitzades en fred t i
han de estar certificades, Els cables han de
ser d'acer galvanitzat amb tancaments amb
manchons mai amb serracables de manera
general (i obligatòria) de diàmetre 10 mm i
En cas que el cable pugui ser usat com a
passamans aquest ha de ser de diàmetre
12 mm
Ml. Subministrament i col.locació de cable
d’acer galvanitzat de 16 mm de diàmetre,
2
resistència a la tracció de 1770 N/mm i
càrrega de ruptura mínima de 133 kN,
col.locat en protecció de talús, inclosos els
elements de subjecció necessaris i el
tessat.
Subministrament i col.locació de graons de
acer galvanitzat en fred. El radi de curvatura
dels rodons es de 30 mm.La longitud dels
graons es de 40 cm de 12 mm de diàmetre
amb 10 cm de penetració en roca
conformant una u de 40 i de 15 cm amb un
radi de curvatura de 30mm, es disposarn
cada 50 cm al llarg del recorregut . inclou el
suministre, la perforació , la col.locaci-o i els
ancoratges quimics necessaris per la
execució de la unitat d'obra

ML

UD

UD

12

2

Cartells d'obra definis als planols de
projecte acabats en fusta de 1,90 metres
d'alçada i de 2 metres d'amplada
Subtotal subgrup G2

UD
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Nº
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Nº
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(ESTIMACIÓ BASE)
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PREU
UNITARI
euros

PREU
TOTAL
euros

UNITAT

GRUP G: OBRES DEL SUBSÒL I TRACTAMENT DE TALUSSOS
SUBGRUP G2: COL.LOCACIÓ DE MALLA EN TALUSSOS, BULONS I ANCORATGES PASSIUS

1

2

3

4

5

6

7

8

1

P.F. Mobilització i transport de maquinària i equips.
Instal·lació a obra mitjançant grua, helicòpter i/o
equips d'escalada i realització de les proteccions
provisionals necessàries , incloent senyalització
provisional necessària amb la corresponent
autorització administrativa. Retirada de materials i
neteja de l'obra. inclou els 20 minutos de vol en
helicopter previs del començament de l'obra

2.000,00

2.000,00

P.F.

1

P.F. Neteja, desbrossada, tala, reperfilatge de la
coronació, sanejament dels blocs inestables,
eliminació dels blocs inestables , inclòs càrrega de
material, mitjans auxiliars i transport l'abocador dels
camins d'acces i les zones de sortida
(escapes) amb una amplada minima de 2 metres,
segons planols de projecte, es respectaran les
indicacions de la DOF sobre el talat dels arbres

2.800,00

2.800,00

P.F.

1

P.F. Neteja, desbrossada, tala, reperfilatge al llarg
del recorregut a ales zones no accesibles a peu pla,
inclou si escau sanejament dels blocs inestables,
eliminació dels blocs inestables , inclòs càrrega de
material, mitjans auxiliars i transport l'abocador.

5.000,00

5.000,00

P.F.

1

P.F.de col.locació i muntatge de ponts tibetans amb
el elements definits als planols de projecte, I les
13.000,00
longituts definides a l'obra inclòs càrrega de
material, mitjans auxiliars i transport l'abocador.

13.000,00

P.F.

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús de buló de
diàmetre 32 mm i 4 m de longitud amb ancoratge
continu amb morter líquid o resina, inclòs placa
d'ancoratge, col·locació i elements auxiliars.

180,00

360,00

Ut.

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús de buló de
diàmetre 32 mm i 6 m de longitud amb ancoratge
continu amb morter líquid o resina, inclòs placa
d'ancoratge, col·locació i elements auxiliars.

270,00

540,00

Ut.

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús de buló de
diàmetre 32 mm i 8 m de longitud amb ancoratge
continu amb morter líquid o resina, inclòs placa
d'ancoratge, col·locació i elements auxiliars.

360,00

720,00

Ut.

32

Ut. Subministrament i col·locació en talús
d'ancoratge de doble cable espiral del tipus DMA 16
o similar (eslinga), de 16 mm de diàmetre de cable i
4 m de longitud, amb ancoratge continu amb morter
líquid o resina, inclòs col·locació i elements auxiliars.

135,00

4.320,00

Ut.
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9

370

10

200

11

560

12

2

(ESTIMACIÓ BASE)

DESCRIPCIÓ
Subministrament, i col.locacio de una linia de vida al
llarg de tota la via ferrata, les linies de vida han de
incloure una placa de guia de la linia cada 3 metres,
amb dos ancoratges quimics inclou les plaques de
inici i de final aixi com les plaques intermitges i de gir
cu 10 fa 10 i a 20 de la casa Igena o equivalent, els
cables i les plaques han de ser galvanitzades en
fred t i han de estar certificades, Els cables han de
ser d'acer galvanitzat amb tancaments amb
manchons mai amb serracables de manera general
(i obligatòria) de diàmetre 10 mm i En cas que el
cable pugui ser usat com a passamans aquest ha de
ser de diàmetre 12 mm

Ml. Subministrament i col.locació de cable d’acer
galvanitzat de 16 mm de diàmetre, resistència a la
tracció de 1770 N/mm2 i càrrega de ruptura mínima
de 133 kN, col.locat en protecció de talús, inclosos
els elements de subjecció necessaris i el tessat.
Subministrament i col.locació de graons de acer
galvanitzat en fred. El radi de curvatura dels rodons
es de 30 mm.La longitud dels graons es de 40 cm
de 12 mm de diàmetre amb 10 cm de penetració en
roca conformant una u de 40 i de 15 cm amb un radi
de curvatura de 30mm, es disposarn cada 50 cm al
llarg del recorregut . inclou el suministre, la
perforació , la col.locaci-o i els ancoratges quimics
necessaris per la execució de la unitat d'obra

Cartells d'obra definis als planols de projecte
acabats en fusta de 1,90 metres d'alçada i de 2
metres d'amplada

PREU
UNITARI
euros

PREU
TOTAL
euros

UNITAT

20,00

7.400,00

M2

9,00

1.800,00

Ml.

30,00

16.800,00

M2

700,00

1.400,00

M2

56.140

Subtotal subgrup G2

I.- TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL en EUROS
II.GASTOS GENERALS (13%)
III.BENEFICI INDUSTRIAL (6%)
IV
TOTAL
VI.- IMPOSTOS INDIRECTES (21% de I,II,III) en EUROS
III.- TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTAR AMB IMPOSTOS
INDIRECTES INCLOSOS (IV+V) en EUROS

56.140,00
7.298,20
3.368,40
66.806,60
14.029,39
80.835,99

Fet a la Seu d'Urgell, setembre del 2018
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PRESSUPOST
Nº
ORDRE

Nº
UNITATS
TOTAL

(ESTIMACIÓ BASE)

DESCRIPCIÓ

PREU
UNITARI
euros

PREU
TOTAL
euros

UNITAT

GRUP G: OBRES DEL SUBSÒL I TRACTAMENT DE TALUSSOS
SUBGRUP G2: COL.LOCACIÓ DE MALLA EN TALUSSOS, BULONS I ANCORATGES PASSIUS

1

2

3

4

5

6

7

8

1

P.F. Mobilització i transport de maquinària i equips.
Instal·lació a obra mitjançant grua, helicòpter i/o
equips d'escalada i realització de les proteccions
provisionals necessàries , incloent senyalització
provisional necessària amb la corresponent
autorització administrativa. Retirada de materials i
neteja de l'obra. inclou els 20 minutos de vol en
helicopter previs del començament de l'obra

P.F.

1

P.F. Neteja, desbrossada, tala, reperfilatge de la
coronació, sanejament dels blocs inestables,
eliminació dels blocs inestables , inclòs càrrega de
material, mitjans auxiliars i transport l'abocador dels
camins d'acces i les zones de sortida
(escapes) amb una amplada minima de 2 metres,
segons planols de projecte, es respectaran les
indicacions de la DOF sobre el talat dels arbres

P.F.

1

P.F. Neteja, desbrossada, tala, reperfilatge al llarg
del recorregut a ales zones no accesibles a peu pla,
inclou si escau sanejament dels blocs inestables,
eliminació dels blocs inestables , inclòs càrrega de
material, mitjans auxiliars i transport l'abocador.

P.F.

1

P.F.de col.locació i muntatge de ponts tibetans amb
el elements definits als planols de projecte, I les
longituts definides a l'obra inclòs càrrega de
material, mitjans auxiliars i transport l'abocador.

P.F.

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús de buló de
diàmetre 32 mm i 4 m de longitud amb ancoratge
continu amb morter líquid o resina, inclòs placa
d'ancoratge, col·locació i elements auxiliars.

Ut.

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús de buló de
diàmetre 32 mm i 6 m de longitud amb ancoratge
continu amb morter líquid o resina, inclòs placa
d'ancoratge, col·locació i elements auxiliars.

Ut.

2

Ut. Subministrament i col·locació en talús de buló de
diàmetre 32 mm i 8 m de longitud amb ancoratge
continu amb morter líquid o resina, inclòs placa
d'ancoratge, col·locació i elements auxiliars.

Ut.

32

Ut. Subministrament i col·locació en talús
d'ancoratge de doble cable espiral del tipus DMA 16
o similar (eslinga), de 16 mm de diàmetre de cable i
4 m de longitud, amb ancoratge continu amb morter
líquid o resina, inclòs col·locació i elements auxiliars.

Ut.
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PRESSUPOST
Nº
ORDRE

9

10

Nº
UNITATS
TOTAL

370

200

11

560

12

2

(ESTIMACIÓ BASE)

DESCRIPCIÓ

PREU
UNITARI
euros

PREU
TOTAL
euros

Subministrament, i col.locacio de una linia de vida al
llarg de tota la via ferrata, les linies de vida han de
incloure una placa de guia de la linia cada 3 metres,
amb dos ancoratges quimics inclou les plaques de
inici i de final aixi com les plaques intermitges i de gir
cu 10 fa 10 i a 20 de la casa Igena o equivalent, els
cables i les plaques han de ser galvanitzades en
fred t i han de estar certificades, Els cables han de
ser d'acer galvanitzat amb tancaments amb
manchons mai amb serracables de manera general
(i obligatòria) de diàmetre 10 mm i En cas que el
cable pugui ser usat com a passamans aquest ha de
ser de diàmetre 12 mm

UNITAT

M2

Ml. Subministrament i col.locació de cable d’acer
galvanitzat de 16 mm de diàmetre, resistència a la
tracció de 1770 N/mm2 i càrrega de ruptura mínima
de 133 kN, col.locat en protecció de talús, inclosos
els elements de subjecció necessaris i el tessat.

Ml.

Subministrament i col.locació de graons de acer
galvanitzat en fred. El radi de curvatura dels rodons
es de 30 mm.La longitud dels graons es de 40 cm
de 12 mm de diàmetre amb 10 cm de penetració en
roca conformant una u de 40 i de 15 cm amb un radi
de curvatura de 30mm, es disposarn cada 50 cm al
llarg del recorregut . inclou el suministre, la
perforació , la col.locaci-o i els ancoratges quimics
necessaris per la execució de la unitat d'obra

M2

Cartells d'obra definis als planols de projecte
acabats en fusta de 1,90 metres d'alçada i de 2
metres d'amplada

M2

Subtotal subgrup G2

I.- TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL en EUROS
II.GASTOS GENERALS (13%)
III.BENEFICI INDUSTRIAL (6%)
IV
TOTAL
VI.- IMPOSTOS INDIRECTES (21% de I,II,III) en EUROS
III.- TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTAR AMB IMPOSTOS

Fet a la Seu d'Urgell, setembre del 2018
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Informe geològic geotècnic del projecte de la via ferrada de Serra Canals
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Informe geològic geotècnic del projecte de la via ferrada de Serra Canals

1.1.- ASPECTES GENERALS
1.2.- SITUACIO GEOLOGICA REGIONAL

El present informe és un estudi geològic - geotècnic del terreny del projecte: “Projecte
de la via ferrada de Serra Canals.

Regió al NE i NW del poble d’Oliana on aflora l’anticlinal d’Oliana perfectament
conservat. En el flanc N d’aquest anticlinal es preserva un conjunt de sediments
sintectònics relacionats amb una sèrie d’encavalcaments que permeten definir la
seqüència de deformació d’aquests. L’edat dels sediments de creixença és Eocè
superior i Oligocè inferior. La important topografia del flanc nord de l’anticlinal
d’Oliana ha preservat una regió poc transitada i quasi inhabitada on el paisatge i la
geologia són els elements predominants.

Fotografia 1.- Anticlinal d’Oliana

La geozona de l’anticlinal d’Oliana s’emmarca en la regió d’Oliana i comprèn les valls
àmplies al voltant del poble d’Oliana i la zona muntanyosa al nord-oest dels pobles
d’Oliana i de Peramola. El contorn de l’anticlinal d’Oliana queda molt ben delimitat pel
nivell de conglomerats que forma un ressalt litològic. Al NW de l’anticlinal la fisiografia
2
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és de muntanya mitja amb els penya-segats del Coscollet (1611 m) que formen part de
la continuació oriental del mantell de corriment del Montsec.

L’accés al poble d’Oliana és per la carretera C-1313 de Lleida a Andorra. L’accés a la
terminació NE de l’anticlinal s’efectua per un camí que va a Valldan i d’aquest poble es
puja fins al NE de l’ermita de Sant Just. L’accés al flanc NW de l’anticlinal s’efectua des
de l’hotel de Can Boix al terme de Peramola. Des de l’hotel es pot seguir en cotxe fins a
l’ermita i castell de Castellebre per continuar a peu fins un collet situat al NW de
l’ermita. Des del collet s’admira tota la geologia del flanc N de l’anticlinal i s’observa
des d’un sol punt la seqüència de deformació que afecta al sistema de plecs i
encavalcaments de les unitats tectòniques de les Serres Marginals i del Montsec.

Figura 2.- situació geogràfica
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L’anticlinal d’Oliana es troba situat al bloc inferior del sistema de rampes obliqües del
Segre. L’encavalcament més meridional del sistema de rampes limita l’anticlinal
d’Oliana al sud i els mantells de corriment de Serres Marginals i del Montsec al nord. El
funcionament d’aquest sistema de rampes obliqües del Segre, amb un
desenvolupament complex i llarg (Eocè i Oligocè) s’explica a Vergés (1993), Vergés
(1999) i Vergés i Burbank (1996).

L’interès geològic de la regió d’Oliana és múltiple:

a) Tectònic, ja que permet veure plecs i encavalcaments i la seqüència d’aquests. És un
dels únics llocs en el món on s’observa una seqüència de deformació cap al rerepaís.

b)Tectònica i sedimentació, ja que permet deduir la seqüència de deformació gràcies
als sediments. Aquests també ens informen sobre l’activitat tectònica per mitjà dels
blocs que conté I de les paleocorrents.

c)Tectònica i geomorfologia, ja que permet veure l’evolució del paisatge geològic
durant la deformació i com sistemes fluvials i al·luvials s’instal·len i migren com a
conseqüència de la tectònica activa.

El sistema de conca d’avantpaís de l’Ebre conté una sèrie d’exemples similars al
d’Oliana tot i que les dimensions d’aquest últim el fa únic. En el món hi ha d’altres
exemples similars com l’anticlinal de Wheeler Ridge a les Transverse Ranges, tal com
ha estat documentat a (Burbank and Vergés 1994).

L’anticlinal d'Oliana té doble inclinació de l’eix cap al NE i al SW. Al nucli de l’anticlinal
format per les margues marines de la part alta de l'Eocè mig s’hi assenta el nucli urbà
d'Oliana. L’anticlinal te unes mides d’uns 12 km de llargada i uns 2 km d’ample. La
vergència de l’anticlinal es SE. Al flanc SE de l’anticlinal s’observen nombroses
discordances angulars que indiquen que el creixement de l’anticlinal fou sincrònic al
dipòsit de les diferents unitats de dipòsits continentals situats per sobre de les
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margues del nucli anticlinal. L’estructura de l’anticlinal es relativament senzilla en
superfície i correspon a una superposició de lamines encavalcants en profunditat,
desenvolupades sobre el nivell de lliscament regional de les sals de la Formació de
Cardona situades al sostre de les margues marines de la Formació. Igualada.

L’anticlinal d’Oliana constitueix un exemple representatiu del límit oriental de la zona
Sudpirinenca (inclou mantells de corriment de Serres Marginals, Montsec i Boixols).
També és molt il·lustratiu dels sistemes d’encavalcaments i plecs del Pirineu, i de les
relacions que tingueren lloc entre la tectònica i els processos sedimentaris i
geomorfològics.

L’interès de l’anticlinal d'Oliana i de l’estructura de la Unitat Sudpirinenca Central
encavalcant el flanc NW de l’anticlinal a Peramola, és múltiple i consisteix en preservar
magníficament un registre geològic que permet avaluar les relacions entre els
processos geològics de:

1) Tectònica i sedimentació;

2) Tectònica i geomorfologia;

3) Cinemàtica de plegament;

4) Seqüències de deformació;

5)Geometria i evolució d’una rampa obliqua d’encavalcaments;

6) Exhumació recent i evolució del sistema fluvial dels Pirineus.

1) L’anticlinal d’Oliana mostra un mínim de 4 unitats deposicionals continentals
(al·luvials, fluvials i lacustres), situades sobre de les margues marines de la Formació.
Igualada, que enregistren la història tectònica de l’anticlinal. Les relacions
geomètriques entre aquests materials i el sistema de plecs i encavalcaments de la
5
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regió d’Oliana permeten esbrinar l’evolució individual de les estructures. La datació
dels dipòsits associats al plec d’Oliana mitjançant la magnetostratigrafia permet de
tenir un control temporal absolut acurat de la edat i duració de l’activitat tectònica
(Burbank et al. 1992; Vergés i Burbank 1996; Vergés et al. 1996).

2) La geometria de les 4 unitats al·luvials i fluvials, d’edat Eocè superior i Oligocè
inferior, associades a l’anticlinal d’Oliana permeten definir la seva evolució
morfotectònica al llarg d’uns pocs milions d’any. L’evolució morfotectònica de
l’anticlinal pot comparar-se amb la d’altres anticlinals de formació recent (Burbank and
Vergés 1994).

3) L’anticlinal d’Oliana està format en profunditat per un mínim de 2 làmines
tectòniques superposades i lliscades per sobre del nivell de sals de la Formació de
Cardona que forma el nivell de lliscament principal del sistema d’encavalcaments del
sud dels Pirineus. Aquesta interpretació està basada en l’anàlisi de dades de camp i
dades sísmiques de profunditat (línies sísmiques i sondeigs) (Vergés 1993; Vergés
1999).

4) L’anticlinal d’Oliana i el sistema frontal d’encavalcaments de la Unitat Sudpirinenca
Central exposen dues seqüències de deformació parcialment sincròniques. L’activitat
del sistema d’encavalcaments situats al flanc NW de l’anticlinal (sistema imbricat de
Serres Marginals i Montsec) mostra una seqüència de propagació cap al rerepaís.
Aquesta migració de l’activitat tectònica cap al nord és coetània de la propagació
regional del sistema dels Pirineus cap al sud, per sobre del nivell de lliscament regional
que plega els sediments de l’avantpaís de l’Ebre ( Vergés i Muñoz 1990; Burbank et al.
1992).

5) La regió de l’anticlinal d’Oliana forma part de la zona de rampes obliqües del Segre.
Les excel·lents relacions geomètriques preservades entre tectònica, sedimentació i
morfologia de la regió d’Oliana son indispensables per l’estudi d’una zona de rampes
obliqües (Vergés 1993; Vergés 1999).
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6) L’anticlinal d’Oliana es troba fortament erosionat pel riu Segre. Aquest entra des del
sistema d’encavalcaments, talla l’anticlinal i continua al sud encaixat dins dels
sediments de l’avantpaís (riu antecedent). Al nucli de l’anticlinal d’Oliana es troba un
conjunt de terrasses al·luvials, possiblement d’edat Plio-Quaternària, inclinades cap el
curs principal del riu que indiquen l’evolució recent del sistema fluvial actual.

L’exemple de l’anticlinal d’Oliana s’ha utilitzat per il·lustrar altres exemples arreu del
món tals com:

a) Alps (Artoni and Meckel III, 1998; Gupta, 1997; Lickorish and Ford, 1998)

b) Tectònica activa (McCalpin, 1996)

c) Wheeler Ridge a California (Burbank and Vergés, 1994; Mueller and Suppe, 1997;
Mueller and Talling, 1997) Zagros (Tucker and Slingerland, 1996).

Figura 3.- Tall anticlinal Oliana
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Figura 4.-Vista de la terminació NE de l’anticlinal d'Oliana.

Figura 5.- Vista del flanc N de l’anticlinal d'Oliana des del flanc meridional. La paret mes
important del flanc N està formada per un fan delta d’edat Eocè mig que està
encavalcat permaterials Mesozoics situats a l’esquerra de la foto.
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Figura 6.Des de Castellebre es poden observar molt bé els cabussaments.

Figura 7.- Vista dels penya-segats formats per materials més competents

9

Informe geològic geotècnic del projecte de la via ferrada de Serra Canals
Geomorfològicament hi ha tres grans formes de relleus que conformen el paisatge, el
riu Segre, que és la forma del paisatge més significativa de la zona central, el relleu
monoclinal del vessant de la Serra Canals que és la forma de paisatge més significativa
de l’oriental i, per últim, és la que esta formada per la intersecció del talús amb la
terrassa fluvial que és desenvolupa al llarg dels plans subhoritzontals. El límit sud del
projecte està limitat pel dipòsit col·luvionar .

El present informe està redactat en base a l’aplicació del reglament per a la realització
de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, publicat al BOPA amb
data 01.08.2001. Seguint el seu índex i estructura, i en base a les recomanacions dels
items necessaris per la correcta realització d’un informe geotècnic definits per
l’Eurocodigo 7. L’informe ha estat realitzat pel geòleg Francisco Javier Cabello
Temprado, núm. col·legiat 3615.

1.5.- CAMPANYA DE RECONEIXEMENTS: DISSENY I RESULTATS
Per definir la necessitat de fer una campanya de reconeixement, s’ha tingut en
compte:

1.- Les característiques geològiques i geotècniques del terreny, de tota la zona de
desenvolupament de projecte, amb diferents punts per determinar la resistència de la
roca mitjançant l’assaig ISRM de camp i un escleròmetre (martell d’Schmidt) distribuïts
al llarg de tota la zona de desenvolupament del vial. En relació amb el disseny de la
campanya de reconeixements s’ha buscat caracteritzar correctament tant la geometria
de les diferents fàcies presents com les característiques geotècniques associades,
aquesta caracterització s’ha fet a escala de detall ates els següents conceptes
consideracions generals que s’han tingut en compte per la definició de la campanya
són:
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1.- La complexitat geològica geotècnia de l’entorn de l’obra.

2.- La tipologia de les estructures previstes consistent en una via ferrata

3.- La importància de la estructura projectada.

4.- La cartografia geològica i la fotointerpretació feta prèviament al disseny de la
campanya

Un cop realitzada la cartografia geològica, i la fotointerpretació, s’han identificat
diferents litologies, els trets estructurals mes importants i els dipòsits presents són:

Un relleu resistiu que es desenvolupa al llarg de tota la zona de projecte .

El dipòsit sedimentari, es desenvolupen uns relleus de una topografia
subhoritzontal formats com a conseqüència de la dinàmica fluvial.

Les variacions geomorfològiques del vessant format per substrat rocós que són
indicatives de la presencia de diferents litofàcies al llarg del vessant i del
resultat de la erosió que fonamentalment l’agua a fet sobre el paisatge i les
formes càrstiques associades.

La superfície total dels treballs de modificació de terreny projectats d’ocupació en
planta del projecte es aproximadament de 80.000 m2. Tenint en compte el projecte, la
tipologia dels materials presents al terreny, i la forta variabilitat geomètrica de les
fàcies presents (tant en relació a la seva composició com per la seva geometria ), s’ha
dissenyat una campanya basada en determinació de RCS de la roca i un estudi de
trencament a cadascuna de les litologies accessibles analitzades.
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1.2.5.- CARACTERITZACIÓ GEOLOGICA GEOTÈCNICA
Per poder fer una correcta caracterització geològica del terreny, els treballs realitzats
per fases han estat:

1.- Estudi geomorfològic a macroescala. S’ha fet una fotointerpretació de la zona amb
unes fotografies aèries de un vol fet a l’any 2000 de una escala aproximada 1:3500, per
establir les grans formes de paisatge que condicionen la geologia local de la zona

Les formacions geològiques cartografiades són:

1.- ELS DIPÒSITS SEDIMENTARIS classificats segons la seva gènesis són:

1.1.- Terrassa fluvial del riu Segre, es el dipòsit sedimentari situat al costat del
riu Segre te una topografia subhorizontal, i esta situat al costat del riu. Un cop
analitzades, la fotografia aèria, així com els afloraments de la zona, Es tracta de un
dipòsit sedimentari al·luvial format degut a l’activitat de la xarxa fluvial. Aquests
dipòsits geomorfologicament donen lloc a uns plans subhorizontals amb un cert
cabussament cap al sentit de avanç del riu, per tant es tracta d’una terrassa simètrica.

En quant a la descripció textural, el terreny esta format per un dipòsit sedimentari amb
una matriu sorrenca - lutitica i uns clastes de mida centimètrica subarrodonits, amb
una certa zonificació vertical associada a la variació de la intensitat del flux del riu, i
una classificació dolenta en horitzontal, la corba granulomètrica és típica d’una
població bimodal. El dipòsit està

constituït per una matriu formada per sorres

fonamentalment que esta englobant uns clastes centimètrics polimictics conformant
un dipòsit amb una fabrica mitjana matriusuportada. Per tant a partir de la seva
textura i de la seva posició geomorfològica, es pot afirmar que es tracta de un dipòsit
polimictic heteromètric matriusoportat de sorres amb clastes d’extraconca i de
intraconca de gènesi fluvial.
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1.2.- El dipòsit col·luvionar Es el dipòsit sedimentari situat entre la Serra Canals
i els plans horitzontals del riu Segre. és tracta d’un dipòsit associat a la dinàmica dels
torrents, segons les observacions dels afloraments, esta subdividit en dos litologies.

De forma genèrica es poden establir dos fàcies, una mes granular i altra amb una major
presencia de fins. Encara que la relació entre les dos facies col·luvionars es imbricada,
la tendència general es que la fàcies granular sigui la mes superficial i la fàcies més
llimosa aparegui a més fondària.

1.2.1.- La fàcies més superficial esta formada per un material granular amb
sorres i graves, les graves estan formades per clastes subangulosos polimíctics i
heteromètrics de centimètrics a decimètrics, formats per carbonats del Devonia i
pissarres del Silurià i el dipòsit gravitacional es matriu suportat.

1.2.2.- La fàcies inferior del dipòsit col·luvionar esta format per uns llims amb
una mala selecció, una presencia variable de clastes de mides centimètriques
conformant un dipòsit matriusuportat, amb una forta presencia de clastes.

1.3.- El dipòsit col·luvionar associat a la dinàmica de vessants

Es tracta d’un dipòsit sedimentari localitzat a partir de les observacions de camp i de
les fotos aèries, esta situa al llarg d’una zona a contrapendent, te un cabussament a
contrapendent i per tant hi ha indicadors geomorfològics de que la gènesis del dipòsit
esta associada a la dinàmica de vessants. Es tracta per tant de un dipòsit al·luvial amb
una geomorfologia resultat de la dinàmica de vessant.

En quant a la descripció textural, el terreny esta format per un dipòsit sedimentari amb
una matriu sorrenca - lutitica i uns clastes de mida centimètrica angulosa, sense
estructura ni classificació. El dipòsit està format per una matriu formada per sorres
fonamentalment que esta englobant uns clastes centimètrics polimíctics, conformant
un dipòsit amb una fabrica variable en general, de un dipòsit polimíctic heteromètric
matriusoportat de sorres amb clastes de calcoesquistos.
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2.- Els substrats rocosos cartografiats són

2.2.- Formació carbonatada del cretàcic inferior, dins de Serra Canals
eson es troba millor representada la seqüència complerta del Eocè paleocè cretàcic
inferior. A partir de les formes del paisatge i dels resultats de la campanya de camp
s’ha fet la següent subdivisió:

La caracterització geotècnica del terreny s’ha fet en base a:

1.- L’anàlisi textural dels afloraments presents al terreny.

2.- Dels resultats obtinguts del laboratori.

3.- De l’estudi de trencament portat a terme a partir de quatre estacions
geomecàniques fetes al llarg d’afloraments situats a la zona de projecte.

4.- De l’estimació d’índex de camp a partir dels testimonis de roca, índex RQD,
Jv, etc..

1.2.4.1.- Dipòsit sedimentari
Desprès de la cartografia geològica i de la descripció de fàcies i litologies feta a
l’apartat 1.2.2 es donaran els valors dels paràmetres geotècnics mes representatius
associats a cadascuna de les fàcies descrites, indican si es tracta de valors obtinguts a
partir d’assaigs de laboratori, valors mitjans o extrems, de correlacions o del resultat
de l’experiència del comportament de la fàcies definida en altres projectes.
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1.2.4.1.1- Dipòsit fluvial
Dipòsit fluvial El dipòsit sedimentari que conforma la terrassa fluvial del riu Segre,
dona lloc a una terrassa fluvial simètrica, la gènesis d’aquest dipòsit esta associat
únicament a la dinàmica fluvial.

El dipòsit esta situat al llarg de un pla amb una topografia gairebé horitzontal generada
com conseqüència de la dinàmica fluvial, geomorfologicament donen lloc a uns plans
subhorizontals amb un cert cabussament cap al sentit de avanç del riu.

El dipòsit sedimentari esta constituït per uns materials d’origen detrític format per una
successió subvertical de nivells sorrencs lutítics matriu suportats amb graves i de
graves amb sorres, per sota i en contacte discordant hi ha un substrat rocós a
fondàries variables.

A partir de l’estudi dels afloraments, s’ha definit el dipòsit sedimentari com un dipòsit
que texturalment esta format per una matriu sorrenca

i uns clastes de mida

centimètrica subangulosos, amb una granoclassificació de mitjana a dolenta en el
sentit horitzontal, i amb una granoclassificació mol dolenta en la vertical, els clastos
estan formats per granodiorites, i calcoesquistos envoltats per una matriu de sorres
conformant un dipòsit amb una fabrica matriusoportada, es un dipòsit polimíctic
heteromètric matriusoportat de sorres amb graves.

Per tal de dimensionar de forma correcta els elements de fonamentació profunda
essencialment, s’han donat els paràmetres genèrics per les fàcies sorrenca i uns altres
per la fàcies amb una major quantitat de graves, així com els valors associats a la fàcies
llimosa encara que tal i com s’ha dit abans.
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1.2.4.1.1.1.- FÀCIES SORRENCA

Paràmetres d’identificació del terreny

1.- Classificació de les mostres de sol. les mostres tenen un percentatge de fins
mitja de 30%, per tant totes les mostres són mostres granulars grolleres.
Segons la classificació USCS, la fracció fina del dipòsit sedimentari són sorres
amb una quantitat apreciable de fins, de forma genèrica el dipòsit és un SM SC sorres llimoses/ argiloses.

Els fins constitueixen una mitjana de un 31 % de la formació són de tipus CL ML argiles i llims inorgànics de baixa plasticitat.

2.- Els límits d’Atterberg mitjans són WL:26 Wp:21 IP: 5, per tant els fins de la
mostra no són plàstics.

Paràmetres de l’estat natural dels sols

3.- El pes específic deduït a partir de la mitjana dels assaigs de laboratori en
terrenys Texturalment equivalents són de 1.98 g/cm3.

4.- La humitat natural mitjana del terreny és de 15 %.

5.- Contingut de matèria orgànica
El contingut en matèria orgànica mitja a partir deduït a partir de la mitjana dels
assaigs de laboratori en terrenys texturalment equivalents de laboratori és de
0.67 %.

6.- Sulfats solubles

El contingut en sulfats solubles mitja obtingut a partir dels resultats dels assaigs
de laboratori en terrenys texturalment equivalents és de 0.108
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7.- Grau d’expansibitat

El grau d’expansibitat deduït a partir dels resultats dels assaigs de laboratori en
terrenys texturalment equivalents és de 2 ( grau de baix a mitjà)

8.- Resultats de les probes pressiomètriques els valors recomanats són valors
mitjans obtinguts als trams en terrenys texturalment equivalents a on s’ha
pogut fer els assaigs pressiomètrics, degut a l’elevat índex de clasticitat de la
formació han estat nomes dos els assajos realitzats:
Mòdul de tall G: 142 kp/cm2
Pressió límit: 11 bars
Pressió de fluència: 7 bars
Mòdul pressiòmetric: 96 kp/cm2
Mòdul de deformació* (E): 288 kp/cm2

* El valor del mòdul de deformació és el estrictament deduït a partir de l’assaig
pressiomètric, el valor del mòdul de deformació recomanat per aquesta
formació tindrà en compte aquest valor, però per donar un valor mitjà es
tindran en compte mes assaigs de la campanya de reconeixements.

9.- Resultats de les probes SPT, dels assaigs en terrenys texturalment
equivalents, el valor mitja corregit de 30 cops. Per tant es tracta d’un dipòsit
amb un índex de clasticitat molt elevat, i una compacitat mitjana. Tenint en
compte els condicionants geològics i la seva posició geomorfològica es raonable
que la compacitat no sigui molt elevada.
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Paràmetres resistents

10.- Angle de fregament i cohesió del dipòsit sedimentari: El valor de la densitat
relativa en base al colpeig corregit de l’assaig SPT, és de 58% (Thornburn 1967).
D’altra banda, a partir de l’assaig SPT, les condicions de humitat de les mostres
un 15%, i en base a la tipologia del dipòsit, es pot deduir: una densitat seca, a
partir de l’assaig SPT de 1.9 g/cm3, un índex de densitat aproximat de 0.58 i un
angle de fregament intern, amb la correlació de Kishida et Al, dins del ventall de
φ’: 33 a 35 graus. Degut al baix percentatge de fins de les mostres obtinguts a
partir dels assajos granulomètrics, així com pel tipus de sol definit a partir dels
assaigs granulomètrics de la classificació USCS, ( considerat la distribució
logarítmica de les mides de gra, així com dels límits d’Atterberg), es pot
considerar que es tracta de un dipòsit de comportament granular, per tant
sense cohesió C’ = 0. el valor del mòdul de deformació lineal deduït a partir del
valor del colpeig mitja és de E’ 380 kg/cm2.

Paràmetres elàstics

11.- Coeficient d’empenta en Repós K0. A partir de la posició geomorfològica,
de l’anàlisi textural,i de la relació Ep/Pl obtinguda a partir de l’assaig
pressiòmetric en terrenys texturalment equivalents, 9, s’ha considerat el dipòsit
com normalment consolidat, i pel càlcul del coeficient d’empenta en repòs s’ha
aplicat l’expressió de Jaky, K0 = 0.45 - 0.42.

12 .- Coeficient de Poisson. Aplicant la teoria dels paràmetres elàstics, el valor
de ν és de 0.29 a 0.31.

13.- Mòdul de Young. El valor del mòdul edomètric s’ha definit en base als
resultats de l’assaig pressiomètric en terrenys texturalment equivalents, i el
colpeig del SPT, hi ha una forta agrupació dels valors amb un ventall de 375 a
400 Kg/cm2, es recomana un valor mitja de 380 Kg/cm2.
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14- Mòdul edomètric considerant el terreny com un sòlid lineal elàstic, el valor
del mòdul de deformació lineal és de EM 511kg/cm2

15.- Valor de la tensió última de transferència en el dipòsit sedimentari és de 11
T/m2(IGU),13 (IR), 16 T/m2(IRS).

En relació amb valors de colpeigs inferiors a n=30, el cte recomana no
considerar la Qp en disseny de fonamentació profunda, per tant no s’ha
considera aquest valor.

1.2.4.1.1.2.- FACIES AMB UNA MAJOR QUANTITAT DE GRAVES

Paràmetres d’identificació del terreny

1.- Classificació de les mostres de sol. Hi ha tres mostres de les que s’han fet en
terrenys texturalment equivalents, les mostres tenen un percentatge de fins
entre el 6.5% i el 17.3%, per tant ambdues mostres són mostres granulars
grolleres. Segons la classificació USCS, la fracció fina del dipòsit sedimentari són
sorres amb una quantitat apreciable de fins, de forma genèrica el dipòsit és un
GM-GC GRAVES amb fins amb una quantitat apreciable de fins

Els fins constitueixen una mitjana de un 12 % de les mostres assajades.

2.- Els límits d’Atterberg l’assaig no s’ha pogut realitzar per tant els fins mitjans
són no plàstics.

Paràmetres de l’estat natural dels sols

3.- El pes específic deduït a partir dels assaigs de laboratori en terrenys
texturalment equivalents és de 1.8 g/cm3.
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4.- La humitat natural mitjana del terreny, no es tenen dades.

5.- Contingut de matèria orgànica
El contingut en matèria orgànica mitja a partir dels resultats dels assaigs de
laboratori no es tenen dades.

6.- Sulfats solubles
El contingut en sulfats solubles mitja obtingut a partir dels resultats dels assaigs
de laboratori no es tenen dades

7.- Grau d’expansibitat
El grau d’expansibitat obtingut a partir dels resultats dels assaigs de laboratori
és de 1 a 2 ( grau de baix a mitjà)

Resultat de les proves in situ fetes a la formació

8.- Resultats de les probes pressiomètriques degut a l’elevat índex de plasticitat
no s’han pogut fer proves in situ a aquestes formacions.

Mòdul de tall G: Pressió límit: Pressió de fluència: Mòdul pressiòmetric: Mòdul de deformació* (E): -

* El valor del mòdul de deformació és l’estrictament deduït a partir de l’assaig
pressiomètric, el valor recomanat tindrà en compte aquest valor però per
donar un valor mitjà es tindran en compte mes assaigs de la campanya de
reconeixements.

9.- Resultats de les probes SPT, degut a l’elevat índex de plasticitat no s’han
pogut fer proves in situ a aquestes formacions
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Paràmetres resistents

10.- Angle de fregament i cohesió del dipòsit sedimentari En base a la tipologia
del dipòsit, i a l’anàlisi textural de les caixes resultat dels sondatges és pot
deduir un angle de fregament intern efectiu del terreny, amb la correlació de
Kishida et Al, dins del ventall de φ’: 38 a 42 graus. Degut al baix percentatge de
fins de les mostres obtinguts a partir dels assajos granulomètrics, així com per
la nomenclatura del tipus de sol extreta a partir de la classificació USCS, (
considerat la distribució logarítmica de les mides de gra, així com dels límits
d’Atterberg), es pot deduir que es tracta de un dipòsit de comportament
granular, per tant sense cohesió C’ = 0. EL valor del mòdul de deformació lineal
recomanat és de E’ 510 kg/cm2

Paràmetres elàstics

11.- Coeficient d’empenta en Repós K0. A partir de la posició geomorfològica,
de l’anàlisi textural, i de la relació Ep/Pl de l’assaig pressiòmetres 9, s’ha
considerat el dipòsit com normalment consolidat, i pel càlcul del coeficient
d’empenta en repòs s’ha aplicat l’expressió de Jaky, K0 = 0.33 - 0.38.

12 .- Coeficient de Poisson. Aplicant la teoria dels paràmetres elàstics, el valor
de ν és de 0.27 a 0.29.

13.- Mòdul de Young. El valor del mòdul de Young, s’ha definit en base als
resultats de terrenys texturalment equivalents és de 510 kg/cm2 .

14- Mòdul edomètric considerant el terreny com un sòlid lineal elàstic, el valor
del mòdul de deformació lineal és de EM 651 kg/cm2

15.- Valor de la tensió última de transferència en el dipòsit sedimentari és de 15
T/m2(IGU),17 (IR), 20 T/m2(IRS).
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16.- Valor de la resistència en punta en el dipòsit sedimentari format
majoritàriament per graves és de 13 Kp/cm2.

1.2.4.1.1.3.- FACIES AMB LLIMS

1.- Classificació de les mostres de sol. Hi ha mostres en terrenys texturalment
equivalents, les mostres tenen un percentatge de fins del 48%, per tant són
mostres granulars grolleres. Segons la classificació USCS, la fracció fina del
dipòsit sedimentari són sorres amb una quantitat apreciable de fins, de forma
genèrica el dipòsit és un SM-SC sorres llimoses/ argiloses.

Els fins constitueixen una mitjana de un 48 % de les mostres assajades són de
tipus CL - ML argiles i llims inorgànics de baixa plasticitat.

2.- Els límits d’Atterberg mitjans són WL:28.5 Wp:21.5 IP: 6.4, per tant els fins
de la mostra no són plàstics.

Paràmetres de l’estat natural dels sols

3.- El pes específic deduït a partir dels assaigs de laboratori en terrenys
texturalment equivalents és de 1.9 gr/cm3.

4.- La humitat natural mitjana del terreny no es tenen dades.

5.- Contingut de matèria orgànica

El contingut en matèria orgànica mitja a partir dels resultats dels assaigs de
laboratori en terrenys texturalment equivalents és de 0.65%.
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6.- Sulfats solubles

El contingut en sulfats solubles mitja obtingut a partir dels resultats dels assaigs
de laboratori és de 0

7.- Grau d’expansibitat

El grau d’expansibitat deduït a partir dels resultats dels assaigs de laboratori és
de 2 ( grau de mitja a mitja alt)

Resultat de les proves in situ fetes a la formació

8.- Resultats de les probes pressiomètriques els valors recomanats són valors
mitjans obtinguts als trams en terrenys texturalment equivalents a on s’ha
pogut fer un assaigs pressiomètrics.
Mòdul de tall G: 136 kp/cm2
Pressió límit: 7 bars
Pressió de fluència: 3.5 bars
Mòdul pressiòmetric: 121 kp/cm2
Mòdul de deformació* (E): 363 kp/cm2

* El valor del mòdul de deformació és el estrictament deduït a partir de l’assaig
pressiòmetric, el valor recomanat tindrà en compte aquest valor però per
donar un valor mitjà es tindran en compte mes assaigs de la campanya de
reconeixements.

9.- Resultats de les probes SPT, dels assaigs demanats nomes s’han pogut fer un
assaig un amb un valor corregit de 17 cops. Per tant es tracta d’un dipòsit amb
una compacitat mitjana baixa.
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Paràmetres resistents

10.- Angle de fregament i cohesió del dipòsit sedimentari en cas de considerar
el valor de la densitat relativa de la fàcies a partir de l’assaig a partir de l’assaig
SPT en terrenys texturalment equivalents és de 52%, (Thornburn 1967), i en
base a la tipologia del dipòsit, es pot deduir: una densitat seca, a partir de
l’assaig SPT de 1.9 g/cm3, l’índex de densitat aproximat de 0.48. Amb aquestes
premisses l’angle de fregament intern del terreny estarà dins del ventall de φ’:
32 a 35 graus. Degut al caràcter granular de formació i a la baixa plasticitat dels
fins la cohesió i de la variabilitat lateral de la fàcies es recomana considerar una
C’ = 0. el valor del mòdul de deformació lineal associat al valor del colpeig
recomanat és de E’ 338 kg/cm2

Paràmetres elàstics

11.- Coeficient d’empenta en Repós K0. A partir de la posició geomorfològica,
de l’anàlisi textural,i de la relació Ep/pl de l’assaig pressiòmetres, s’ha
considerat el dipòsit com normalment consolidat, i pel càlcul del coeficient
d’empenta en repòs s’ha aplicat l’expressió de Jaky, K0 = 0.33 – 0.38.

12 .- Coeficient de Poisson. Aplicant la teoria dels paràmetres elàstics, el valor
de ν és de 0.24 a 0.21.

13.- Mòdul de Young. El valor del mòdul edomètric s’ha definit en base a: els
resultats de l’assaig pressiomètric, i en base als colpeigs de l’SPT. Hi ha una
forta agrupació dels valors amb un ventall de 300 a 350 Kg/cm2, es recomana
un valor de 338 Kg/cm2.

14- Mòdul edomètric considerant el terreny com un sòlid lineal elàstic, el valor
del mòdul de deformació lineal és de EM 398 kg/cm2
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15.- Valor de la tensió última de transferència en el dipòsit sedimentari és de 7
T/m2(IGU),8 (IR), 10 T/m2(IRS).

En relació amb valors de colpeigs inferiors a n=30, el cte recomana no
considerar la qp en disseny de fonamentació profunda, per tant es no s’ha
definit aquest valor

1.2.4.1.2 .- Dipòsit col·luvionar
Dipòsit col·luvionar ( dinàmica de vessants i torrencial ) és el dipòsit sedimentari situat
al peu de serra Canals, a la zona de sortida de la boca sud, esta format como
conseqüència de l’activitat combinada de la dinàmica de vessants i de la dinàmica
fluvial, el dipòsit esta encaixat als costats del torrent de Rocafort. A nivell de
aflorament, el dipòsit sedimentari esta format per uns clastes mètrics d’esquistos que
estan envoltats per una matriu sorrenca, el dipòsit no presenta cap estructura interna
ni granoclassificació. Els clastes són angulosos de mida mètrica. El dipòsit te una
fabrica gravitacional matriu suportada, per tant es tracta de un dipòsit monomíctic
heteromètric matriusoportat de clastes de calcoesquistos que estan envoltats per una
matriu sorrenco argilosa, es tracta de una zona a on no s’han fet sondatges, per tant
les recomanacions s’han fet en base a dades obtinguts de dipòsits texturalment
equivalents.

Paràmetres de l’estat natural del terreny
1.- El pes específic és recomana considerar un valor de 1.8 g/cm3. δ : 1.8
gr/cm3.

Resultats mitjans assaigs in situ fets a terreny texturalment equivalents recomanats
per la formació

2.- Resultats de les probes pressiomètriques els valors recomanats són
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Pressió límit: 7 - 8 bars
Pressió de fluència: 3-4 bars
Mòdul pressiòmetric: 50 kp/cm2
Mòdul de deformació* (E): 150 kp/cm2

3.- Resultats de les probes SPT, es recomana considerar un valor mitja entre 20
i 25 cops. Per tant es tracta d’un dipòsit amb una compacitat mitjana.

Paràmetres resistents recomanats per la formació

4.- Angle de fregament i cohesió del dipòsit sedimentari en cas de considerar el
valor de la densitat relativa de la facies a partir de l’assaig SPT 55%, (Thornburn
1963), el valor de l’angle de fregament intern recomanat esta dins del ventall
de φ’: 33 a 38 graus. A partir de l’anàlisi textural, es pot considerar que es
tracta de un dipòsit de comportament granular, per tant sense cohesió C’ = 0. El
valor del mòdul de deformació lineal associat al valor del colpeig recomanat és
de E 330-380 kg/cm2

Paràmetres elàstics recomanats per la formació

5.- Coeficient d’empenta en Repós K0. A partir de la posició geomorfològica, de
l’anàlisi textural,i de la relació Ep/pl de l’assaig pressiòmetric, s’ha considerat el
dipòsit com normalment consolidat, i pel càlcul del coeficient d’empenta en
repòs s’ha aplicat l’expressió de Jaky, K0 = 0.47 - 0.38.

6 .- Coeficient de Poisson. Aplicant la teoria dels paràmetres elàstics, el valor de
ν és de 0.29.

7.- Mòdul de Young . El valor del mòdul de Young s’ha definit en base a: els
resultats de l’assaig pressiomètric, en base als colpeig de l’SPT hi ha una forta
agrupació dels valors amb un ventall de 350 a 375 Kg/cm2
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8.- Mòdul edomètric considerant el terreny com un sòlid lineal elàstic, el valor
del mòdul de deformació lineal és de EM 588 - 630 kg/cm2

9.- Valor de la tensió última de transferència en el dipòsit sedimentari és de 8
T/m2(IGU) 12 T/m2(IRS).

1.2.4.2.- Substrat rocós
1.2.4.2.1. – La litologia que forma els relleus resistius, del vessant
inferior dels relleus resistius de Serra Canals, són els calcoesquists del eoce.
S’ha fet un estudi de descripció i caracterització de massissos rocosos en
afloraments; per l’estudi de l’estat dels els afloraments s’ha fet un estudi de
trencament mitjançant l’establiment de 3 estacions geomecàniques.

L’estudi de trencament s’ha basat essencialment en els afloraments
situats a la part baixa de la formació degut a que es la es la zona que presenta
una major quantitat d’indicadors geomorfològics d’inestabilitat, i un major grau
de desenvolupament de les famílies de discontinuïtat.

La diferencia entre els paràmetres deduïts a partir de l’estudi
d’afloraments i de les classificacions geomecàniques associades a l’estudi de
trencament, en relació a la mitjana dels valors obtinguts a partir de la
campanya de reconeixement servirà per intentar establir quina serà la evolució
del substrat a mig termini, i l’efecte que la meteorització te sobre els vessants,
les juntes i el reomplert de les juntes en cas que hi hagi. De la totalitat de
l’estudi efectuat, cal destacar l’elevat grau d’alteració dels afloraments situats a
la zona nord, i l’estat de les juntes de les famílies de discontinuïtat.
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Estudi de camp

Per realitzar correctament l’estudi de trencament s’han establert quatres estacions
geomecàniques.

A mes d’aquestes estacions geomecàniques, s’ha fet un estudi nomes de la geometria
de les discontinuïtats, es a dir direcció i cabussament al llarg de 6 punts, amb un total
de 73 mesures de les famílies de trencament, els punts de mesura estan situats al llarg
del vessant.

Per fer una correcta caracterització del massís s’han descrit el conjunt de propietats,
tant de la matriu rocosa com de les discontinuïtats, seguint l’esquema descrit a
continuació:

Matriu rocosa:
-

Identificació

-

Meteorització

-

Resistència

Discontinuïtats:
-

Orientació

-

Característiques
Espaiat
Continuïtat
Rugositat
Resistència de les parets
Obertura
Replè
Filtracions

- Resistència al tall
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MATRIU ROCOSA

Identificació

La roca present al talús és una formació carbonatada del cretàcic inferior, el substrat
presenta una zonificació en quant a la penetrativitat de les fissures degut a la variació
granulomètrica del protòlit original, hi ha una foliació molt penetrativa sobre tot al
llarg dels afloraments present a la zona mes propera al curs del riu Segre i una
estructura molt mes massiva cap al relleus situats a una cota topogràfica mes alta,.
Aquesta observació de camp també es confirma amb l’índex RQD obtingut a partir dels
testimonis dels JV obtinguts als afloraments.

El color en massa es de blanc a marro a gris presenta una forta alteració a nivell
superficial en forma de patines superficials, hi ha una gran quantitat de fractures
obertes a nivell d’aflorament així com fractures a traves de les quals s’han
desenvolupat els restes radiculars. Ames, al llarg dels vessants hi ha una gran quantitat
d’indicadors d’inestabilitats associats a la dinàmica de vessants, també hi ha una gran
quantitat de indicadors geomorfològics associats a als processos de dissolució derivats
de la circulació d’aigua de pluja per la part mes superficial del substrat generant els
rasclets típics dels processos càrstics.

També hi ha grans grutes resultat dels processos de dissolució i per la circulació de
l’aigua al si de la xarxa de fractures que es desenvolupen al llarg del substrat i que son
resultat dels processos orogènics de formació.
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Meteorització

Hi ha tres processos de meteorització que poden afectar a la matriu rocosa: els
processos físics, els processos químics, i els biològics. La meteorització es un procés
que condiciona el posterior comportament dels talussos així com l’evolució de les
fractures presents.

- Biològica: Al llarg dels talussos naturals situats a la zona nord, a la zona més propera
a la superfície topogràfica, hi ha restes vegetals i arrels que produeixen tant
meteorització física (fan efecte de falca obrint les fractures preexistents i generant
noves fractures), com química produint la descomposició de minerals.

- Física: La gelifracció es un procés que degut a la presencia de quatre famílies
persistents de trencament de la roca i les temperatures extremes de la zona es
produirà la llarg del temps de vida els talussos.

Segons Emblenton i Thurnes (1979), és pot establir una relació entre el clima i els
processos d’alteració físics, químics i fisico – químics. En base a la precipitació de la
zona ( mitjana ), i les seves temperatures, l’alteració física es de moderada a intensa.

- Química: El processos mes importants que afecten al massís són l’oxidació de
minerals ferromagnesians i la hidròlisis dels feldspats, en base a les condicions
tèrmiques i pluviomètriques de la zona, l’alteració química segons Emblenton i
Thurnes, 1979 és moderada.

En conclusió i en relació amb el grau de meteorització el terme que determina l’estat
de la matriu és entre grau tres i grau quatre, de roca meteoritzada a

molt

meteoritzada. “La roca s’ha alterat, hi ha una variació cromàtica evident, les fractures
estan obertes hi ha evidencies de circulació d’aigua ”. Considerant els perfils de
meteorització de les roques metamòrfiques, el substrat rocós estaria situat a la zona
de roca meteoritzada en boca sud i de roca meteoritzada a molt meteoritzada en els
afloraments de boca nord.
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Resistència

Per determinar la resistència de la compressió uniaxial per a roques s’han fet un seguit
d’assaigs de camp, i s’han correlacionat amb valors teòrics a partir de les
recomanacions de ISRM.

En el substrat rocós present als afloraments, al llarg de les quatres estacions
geomecàniques s’ha fet la identificació de la resistència camp, es tracta d’una roca que
requereix mes de un colpeig de martell de geòleg per fracturar-la, i a trams es
requereixen molts cops de martell per fracturar-la. Per tant el rang de resistència a la
compressió simple és de 5 a 50 Mpa, en conseqüència

la roca es de dura a

moderadament dura.

DISCONTINUÏTATS

Orientació

Per fer un estudi de detall de les discontinuïtats es van establir quatre estacions
geomecàniques.

Estació geomecànica 1

L’estació geomecànica 1 te una orientació 010 respecte del nord.

Estació geomecànica 2

L’estació geomecànica 2 te una orientació de 005 graus en relació amb el nord.

Estació geomecànica 3

L’estació geomecànica 3 te una orientació de 016 graus.
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La següent taula mostra una representació de les dades obtingudes a partir de l’estudi
de trencament a on es poden observar les dades mitjanes, amb al menys de dos
registres de direcció de capa i cabussament simultàniament, de la totalitat de dades
enregistrades a la campanya de camp.

Família

Tipus de fractura

Cabussament

Direcció

Sentit

F1

Estratificació

62

100

NE

F1

Estratificació

60

115

NE

F1

Estratificació

70

132

NE

F1

Estratificació

50

154

NE

F1

Estratificació

67

120

NE

F1

Estratificació

73

116

NE

F2

Diàclasi

65

005

E

F2

Diàclasi

56

008

E

F2

Diàclasi

47

012

E

F2

Diàclasi

65

005

E

F2

Diàclasi

54

007

E

F2

Diàclasi

77

002

E

F2

Diàclasi

69

010

E

F2

Diàclasi

79

006

E

F3

Esquistositat

74

093

N

F3

Esquistositat

75

085

N

F3

Esquistositat

82

075

N

F3

Esquistositat

65

083

N

F3

Esquistositat

68

088

N

F3

Esquistositat

74

075

N

F4

Diàclasi

46

095

SW

F4

Diàclasi

62

111

SW

Taula 1.- taula amb les dades obtingudes a partir de l’estudi de trencament realitzat.
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La família 1: És una família de plànols de debilitat, (diaclasas) aproximadament
ortogonal a l’estratificació. La direcció de capa i el cabussament mitja de la família 1 és
118/60 E.

La família 2: Es una família de plans de debilitat (estratificació), que tenen una direcció
de capa mitjana de 000 i un cabussament mitjà de 57 cap al E, a on hi ha una forta
presencia d’estries, que indiquen el moviment relatiu dels plànols a traves del pla de
fractura. L’eix de les estries és perpendicular a la direcció de capa.

La família 3: Es una família formada pels plans de pissarrossitat i d’esquistositat molt
mes penetrativa en la boca nord que en la boca sud, la direcció de capa i el
cabussament mitja de la família 3 és 083/62 WNW.

La família 4: Es una família formada per una xarxa de diàclasis que tenen una direcció
de capa mitjana de 111 i un cabussament mitjà de 62 cap al SW.

Esquema geoestructural amb la distribució de les famílies EGM 2

F3
F1

F2
Figura 9.- Esquema amb la distribució de les famílies presents així com la seva relació
entre elles al llarg de les estacions geomecàniques 1,2 i 3.
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L’esquema de la figura 8, reflexa la relació entre els plans i les famílies de
discontinuïtat observats al camp, els plans a traves dels quals tenen lloc els lliscaments
planars son fonamentalment les discontinuïtats formades per la família 2, lateralment
es la família de plans F1 la que divideix els blocs rocosos, la família 3 és el conjunt de
plans de discontinuïtat que formen la esquistositat a la zona sud, i la pissarrossitat en
la zona nord, i la família F4 (que té un cabussament en sentit contrari al de les famílies
presents a l’aflorament i per tant que pot donar a bolcament), és la família que dona
lloc a la cicatriu de trencament de cap de vessant.

Figura 10.- Esquema del trencament planar observat a les EGM 2, 3 i 4. La superfície de
discontinuïtat es la formada per la F2, la cicatriu de tensió és la formada per la F4 i la
F1, és la que compartimenta lateralment els blocs.
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En conclusió, desprès de fer un anàlisi estadístic del conjunt de dades mesurades, es
poden deduir la presencia de quatre grans famílies de plans i dos línies de intersecció,
les formades per la F2 amb al F1 i la F4, que permeten dividir el vessant en blocs de
menors dimensions. La distribució geoestructural de les famílies observades esta
descrit a l’esquema 1.

Característiques

Espaiat

L’espaiat és la distancia entre dos plans de discontinuïtat consecutius de una mateixa
família, mesurat segons la direcció perpendicular als plans, en casos a on la xarxa de
trencament es molt densa, la resistència del massís minva de forma molt considerable
fins tenir un comportament típic de materials granulars.

A la família 1, i la família 2 l’espaiat es de aproximadament 600 a 200 mm, a la família 3
l’espaiat és del ordre dels 200 a 60 mm, i a la família 4 es del ordre de 600 a 2000 mm,
per tant les fractures que formen les famílies estan, molt separades a la família 4,
properes a la família 3, i moderadament properes entre les famílies 1 i 2.

Continuïtat

La continuïtat és la longitud o extensió superficial observada al llarg del talús. Al llarg
dels afloraments de les estacions geomecàniques s’ha observat que hi ha una
zonificació en la continuïtat de les fractures, així com en la qualitat de la roca, la zona
nord presenta uns afloraments amb una menor qualitat geomecànica, una major
densitat de trencament i una major quantitat d’indicadors d’inestabilitats al vessant .

Les famílies 1, 2 i 3, presenten una longitud visible dels plans de trencament de 3 a 10
metres, per tant es tracta de unes famílies amb una continuïtat mitjana. A la zona de la
boca nord hi ha plans associats a les famílies que puntualment presenten una
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continuïtat alta, i a la boca sud hi ha plans associats a aquestes famílies que presenten
una continuïtat baixa o molt baixa.

La família 4 presenta una longitud visible dels plans de discontinuïtat de 1 a 3 metres,
per tant es tracta de una família amb una continuïtat baixa, aquesta família no es molt
persistent al llarg les estacions geomecàniques analitzades, però es tracta de una
família mol important ja que permet el trencament dels blocs a la part superior del
vessant, tension Crak ( figura 8) i puntualment pot generar per si mateixa bolcaments,
en conseqüència es recomana el seu anàlisis a l’hora de fer tant les projeccions
estereogràfiques com l’anàlisi d’estabilitat de vessants
Rugositat

La rugositat de la superfície dels plans de debilitat és un factor molt important, ja que
determina part de la resistència al tall de la discontinuïtat, definint l’angle de
dilatància, que condiciona la resistència al tall de les discontinuïtats* (únicament en
cas que al traves de la

superfície formada pel pla de debilitat, no hagi hagut una

mobilització prèvia dels blocs separats per aquesta superfície. La definició de la
rugositat requereix dos escales d’observació una a mesoescala, escala decimètrica i
mètrica para observar l’ondulació de les superfícies, planes ,ondulades i graonades i
una escala mil·limètrica.

La família 2, la superfície és més aviat esglaonada i llisa, tant a nivell de mesoescala
com a nivell d’estudi de detall, al llarg d’aquestos plans de discontinuïtats hi ha
evidencies de lliscaments amb presència d’estries resultat d’un moviment relatiu dels
blocs separats pel pla, per tant es recomana treballar amb angles de fregament intern i
cohesions entre juntes residuals (C’ res = 0 ) i considerar la superfície 1 com polida, per
l’estudi d’estabilitat de vessants.

A les famílies 1, 3 i 4 presenten al llarg del pla de fractura una morfologia plana i
rugosa.
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Resistència de les parets de la discontinuïtat

La resistència a compressió simple de les parets de la discontinuïtat és un paràmetre
que determina la resistència al tall dels plans de debilitat. Un dels factors que mes
influeixen en aquesta resistència és la meteorització, que d’altra banda és desenvolupa
preferentment a les zones de fractura, que són zones de circulació preferent de fluids.
A partir dels assaigs fets al llarg de la campanya es pot establir la resistència a la
compressió simple de la roca.

Els assajos realitzats amb l’objectiu de determinar el valor de RCS han estat dos, els
assajos de RCS que han donat un valor mitja de 19.7 MPa, amb uns valors extrems de
41.7 i 3.5 MPa. I els assajos de carrega puntual que han donat un valor mitja de 27.37
MPa i uns valors extrems de 60 i de 1.15 MPa.
Els valors mes baixos estan condicionats per la presencia de la família de
discontinuïtats, en el cas de la campanya realitzada s’ha establert la resistència de les
parets de la discontinuïtat formada per la família 2, aquesta és dona una mitjana de
4.5 MPa. S’ha buscat caracteritzar la resistència d’aquesta família degut a la seva
importància en relació amb l’anàlisi de l’estabilitat dels vessants.

Obertura

La obertura és la distancia horitzontal que separa les parets adjacents de una
discontinuïtat. L’estat de les obertures és molt important encara que sigui de poca
magnitud, ja que modifica les tensions total efectives aplicades sobre les parets,
generalment les obertures es van tancat cap a l’interior del massís.

Per les famílies 1 i 2, l’obertura entre juntes és superior a 5 mm, i pot arribar (a
afloraments situats a la boca nord fins als 10 cm). Per tant, són juntes d’obertes a
moderadament obertes. Les famílies 3 i 4 tenen unes obertures de 0,1 a 0,5 mm i, per
tant, es tracta de famílies que van de tancades fins a parcialment obertes.
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Replè

El replè és un material de naturalesa diferent de la roca que apareix entre les dues
parets d’una discontinuïtat. La presència del replè condicionarà el comportament futur
de la junta. No s’ha observat presència de replè a cap de les quatre estacions
geomecàniques analitzades.

Filtracions

L’aigua que circula a través de les xarxes de fractures presents al massís, es canalitzen
a través d’una porositat secundària de trencament que es desenvolupa a partir dels
processos tectònics i metamòrfics que han deformat el massís rocós. De les
observacions visuals fetes a les juntes es poden extreure les següents conclusions.

Les juntes apareixen seques, però hi ha evidencies de la circulació d’aigua al si de les
fractures amb una alteració evident de les superfícies de discontinuïtat. Al llarg de la
campanya es va produir una connexió entre els sondatges horitzontals paral·lels a l’eix
del túnel, i els perpendiculars al traçat, de forma que el fluid refrigerant del sondatge
perpendicular a l’eix va sortir per la boca del sondatge horitzontal paral·lel a l’eix. Per
tant conjuntament amb els resultats obtinguts als assajos de permeabilitat es poden
extreure dos conclusions:

1.- Hi ha evidències d’una interconnexió entre les fractures.
2.- Hi ha una forta meteorització a través dels plans de discontinuïtat al llarg de la
totalitat dels sondatges efectuats.

Resistència la tall de les discontinuïtat

La resistència al tall de les discontinuïtats estarà definida per l’expressió:
τ p = σ’n tg φP
A on
σ’n esforç normal sobre el pla de la discontinuïtat.
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φP = φ (angle de fregament intern de la discontinuïtat) + i (angle de la rugositat)
Discontinuïtats

A partir de la projecció estereogràfica, i de les dades recopilades a l’estació
geomecànica, es poden distingir quatre famílies de discontinuïtats:

Partint del nombre de fractures observades es pot fer una classificació del massís per
nombre de discontinuïtats. En base a aquesta consideració el massís és de tipus VII,
tres famílies de discontinuïtats, mes altres ocasionals.

Al llarg del talús s’ha deduït el valor del paràmetre Jv, nombre de juntes per unitat de
mesura, als talussos estudiats el valor del Jv obtingut és de 9.5, per tant els blocs que
es generen són de dimensions mitjanes.

Altre paràmetre a definir al llarg del talús es el valor del RQD dels talussos aflorants
per tractar de predir el comportament dels talussos de projecte a mitja i llarg termini
en base a la diferencia entre el RQD estimat a partir de l’estudi de camp i del definit a
partir de la campanya de sondatges. El RQD és el sumatori de la longitud dels
testimonis de una longitud superior als 10 cm entre la longitud total de la maniobra.
Els valors de RQD són molt variables la mitjana obtinguda al llarg de l’estudi de
trencament és d’un 64%.

Meteorització i resistència

La determinació de la resistència es molt complexa ja que depèn de les propietats de la
matriu rocosa i de les discontinuïtats. S’ha pogut establir a partir dels assajos que han
permès determinar la velocitat de propagació de les ones dins del massís, la mitjana
obtinguda és de 4676 m/s.
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DISCONTINUÏTATS I RELACIÓ AMB EL MASSÍS

Aquest apartat tracta de l’estudi geomètric de les fractures dels talussos presents al
projecte de la via ferrata de Serra Canals.
La orientació del front del talús projecte seràn variable entre la direcció 070 i la
direcció 100 amb uns cabussaments d’una pendent variable de 90 a 78 graus.

Descripció genèrica de les famílies

La família 1: Es una família formada per una xarxa de diàclasis que tenen una direcció
de capa mitjana de 118/60 NW.

La família 2: Es una família de plànols de discontinuïtat, estratificació, al llarg del pla de
trencament s’han observat tant estries com superfícies estilolítiques, que indiquen la
direcció dels esforços i el moviment relatiu dels plànols a traves del pla de fractura.
L’eix de les superfícies estilolítiques és perpendicular a la direcció de capa. La direcció
de capa i el cabussament mitja de la família 2 és de 000/57 cap al E.

La família 3: La família de plànols de discontinuïtat es la esquistositat, una família
formada com a conseqüència del metamorfisme de contacte, La direcció de capa i el
cabussament mitja de la família 3 és 083/62 N.

La família 4: Es una família formada per una xarxa de diàclasis que tenen una direcció
de capa mitjana de 105 i un cabussament mitjà de 50 cap al SW.

Desprès del reconeixement visual del terreny es va constatar que el lliscament de les
inestabilitats que actualment ja s’han produït, es van fer a traves del pla de
discontinuïtats F2, veura figura 9, i la falca que es genera mitjançant d’intersecció de
les famílies F2 F4, i la intersecció de les famílies F1 i F4, així com el bolcament de la
família 3.
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Figura 11.- Esquema del trencament en falca observat a les EGM 2,3, i 4. La
superfície de discontinuïtat es la formada per la IF2F4,

360 N

PF4

270 W

FAMILIA 3

PF2

90 E

PF1

FAMILIA 4
PF 3

FAMILIA 1

180 S FAMILIA 2

FIGURA 12.- Representació estereogràfica per l’hemisferi Sud del talús situat a la EGM
3 als talussos de projecte de la boca nord.
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La següent figura mostra la projecció estereogràfica equiareal sobre l’hemisferi sud del
conjunt de famílies deduïdes a partir de l’estudi de trencament, i de la direcció del
front al llarg de la EGM 3, es important destacar la variació direccional del talus, ja que
pot arribar a condicionar l’estabilitat futura del front. Per determinar la tipologia dels
trencaments es faran anàlisi dels test cinemàtiques, el de Markland per trencaments
planes i el de Hocking per trencament en falca, i el test de trencament per bolcament.

Aplicació del Test de Markland:

1. Condicions cinemàtiques.

L’angle del talús es superior a l’angle de la discontinuïtat.
La direcció del talús es paral·lela amb un rang màxim de 30º en relació amb la
direcció del talús.

2. Criteri de resistència: l’angle de la discontinuïtat es igual o superior a l’angle
de fricció

La família F2 acompleix el test cinemàtic de Markland i el criteri de resistència, per tant
es un pla a traves del qual es poden, i de fet s’han produït lliscaments.

Criteri de trencament en Falca

3. Condicions cinemàtiques.
L’angle del talús es superior a l’angle de la intersecció.
La direcció de la discontinuïtat talús es paral·lela amb un rang màxim de 30º en
relació amb la direcció del talús.
4. Criteri de resistència: l’angle de la discontinuïtat es igual o superior a l’angle
de fricció
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La intersecció de les famílies F1-F4, i F4-F2, donen lloc a una falca. Però nomes la
intersecció de les famílies F2-F4 es la que acompleix els criteris cinemàtics i de
resistència

Aplicació del Test de Hocking criteri de trencament en bolcament:

5. Condicions cinemàtiques.
L’angle del talús es superior a l’angle de la intersecció.
La direcció de la discontinuïtat talús es paral·lela amb un rang màxim de 30º en
relació amb la direcció del talús.

6. Criteri de resistència

6.1.- Tangent del front ha de ser superior a la tangent de la família
afectada pel bolcament.

Per tant considerant els criteris cinemàtics ( deduïts a partir de la projecció
estereogràfica ) i resistents, hi ha tres inestabilitats associades al talús, per un costat
un lliscament planar a traves del pla F2, un lliscament de falques a traves de la
intersecció de les famílies F2-F4, i un bolcament de la família F3.

Fent un anàlisis de les variacions direccionals presents al llarg de l’estudi de
trencament, es possible que la família 1, ocasionalment i en boca nord pugui generar
un lliscament planar per tant es recomana considerar que la família 1 pot patir en boca
nord lliscament planar.

Per tant a l’hora de fer els anàlisis dels cinematismes s’ha de considerar també el
ventall de variació direccional del front de projecte, així com el ventall direccional de
les famílies de la boca nord.
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CLASSIFICACIONS GEOMECÀNIQUES

Les classificacions geomecàniques per talussos donen lloc a una estandardització en
quant a la quantificació, i el tractament adient per talussos basades en, les
característiques dels materials i la orientació de les discontinuïtats així com del front
de projecte.

Les classificacions utilitzades al present estudi han estat la de Bieniawski 1973,1979
que dona lloc a l’índex RMRBASIC, la classificació de Romana que és una correcció de la
classificació de Bieniawski i que dona el valor SMR, i la classificació de Barton que dona
el valor de l’índex Q. Ames s’han definit els valors m s i fi de l’índex geològic de
resistència, proposat per Hoek i Hoek et Al (1995).

Classificació RMRBASIC Bieniawski

La classificació de Bieniawski permet relacionar índex de qualitat amb paràmetres de
disseny i de sosteniment de talussos, el resultat és un valor numèric compres entre els
0 i els 100 que a la vegada esta subdividit en cinc classes en funció de un ventall de
valors numèrics, i que donen una estimació de la qualitat del front així com de la
cohesió i de l’angle de fregament intern. Aquesta classificació s’ha fet en base a la
campanya basada en las estacions geomecàniques.
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F1

F2

F3

F4

4.5 MPa

12 MPa

8 MPa

2 MPa

RQD

74 %

58%

66%

43%

Separació entre

0.6 a 2 m

0.6 a 2 m

2.5 a 3 m

0.1 m

Miralls de falla

Lleugerament

Lleugerament

Lleugerament

Estat de les

amb diaclasas

rugoses

rugoses

rugoses

discontinuïtats

obertes

obertures < 20mm

obertures < 1mm

obertures < 1mm

bordes tous

bordes tous

bordes durs

Sec

Sec

Sec

Resistència a la
compressió
simple

diàclasis

Aigua freàtica

Sec

Taula 2- Taula amb les valoracions de l’índex RMRBasic obtinguts a partir de l’estudi de
trencament realitzat.

En base a aquestes descripcions cadascuna de les famílies tenen un valor de la
classificació RMRBASIC, per ordre aquestes són:

-

F1: 64

-

F2: 59

-

F3: 58

-

F4: 36

Per tant i segons la classificació de Bieniaswki les famílies donen lloc a un talús de
diferents classes:
1.- Classe II es a dir d’una qualitat bona, família 1 .
2.- Classe III és a dir d’una qualitat mitjana, família 2 i 3.
3.- Classe IV és a dir d’una qualitat dolenta , família 4.
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Classificació Q de Barton a partir del RMRBASIC

La correlació que relaciona el valor de Q i el RMRBASIC, actualment més usada es la
definida per la expressió.

RMR= 9LNQ + 44

Per tant el valor de Q deduït a partir de aquesta expressió és de 2.41 a 9.20, per tant
els valors de Q van des de una qualitat molt mala fins a mitjana.

Classificació SMR de Romana

Es un mitja de determinació dels factors d’ajust per poder aplicar la classificació de
Bieniawski als talussos, l’expressió que defineix l’índex SMR és:
SMR = RMR + (F1 X F2 X F3) + F4

F1: es un factor que depèn del paral·lelisme de les juntes i del front de projecte, F1 =
0.15 si l’angle entre els rumbes es superior a 30 graus, en general (1 – sen lαs - αj l) 2.

F2: es un factor que depèn del cabussament de les juntes a la trencament planer, F2 =
1 juntes amb un cabussament superior a 45 graus

F3: es un factor que depèn de la relació entre els cabussaments de la junta i el talús F3
= -60 si βs - βj > 10º ; –50 si βs - βj < 10º.

F4: es un factor que depèn del mètode de excavació, F4 = Factor d’ajust pel mètode de
projecte , considerant voladures normals, F4 = 0

Per tant s’ha de fer una estimació per famílies del valor del SMR

46

Informe geològic geotècnic del projecte de la via ferrada de Serra Canals

Talús amb la orientació i direcció més mitjana

Junta

F1

F2

F3

F4

SMR per famílies

Tipus

F1

0.43

1

-50

0

37.5

IVa

F2

0.15

1

-50

0

57

III a

F3

0.15

1

-50

0

51

III a

F4

0.15

1

-50

0

29

IVa

Taula 3 .- Taula amb les valoracions de l’índex SMR obtinguts a partir de la correcció de
l’índex RMR per la orientació de les juntes i la metodologia de projecte.

En base a aquesta classificació, es pot avançar la tipologia de trencaments possibles
deduïts de la projecció estereogràfica, aquesta taula és empírica i aproximativa.

Trencament planers

Trencaments en falca

Molt grans

Taula 4.-

Molt grans

Trencaments per bolcada
Importants

Taula empírica sobre les inestabilitats associades a la valoració SMR

obtinguda al present informe.

Es molt important destacar que investigacions posteriors fetes en talussos de canteres
pels creadors dels índex SMR han determinat que el comportament real dels talussos
es diferent del esperat i es millor del previst en al menys 1 classe.

Paràmetres d’identificació de la roca
S’han fet els següents anàlisi dels afloraments accessibles i per tant no mes son
representatius de la formació inferior
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Paràmetres de l’estat natural de la roca
2.- Els pesos específics mitjans són de de 2.79 gr/cm3.

3.- RQD es la relació entre la longitud total dels trams de testimonis de una
longitud superior als 10 cm, dividit entre la longitud total del tram considerat
en tant per cent. El RQD de les mostres extretes mitja és de 58. Es Important
destacar que a judici del tècnic redactor de l’informe, s’ha de considerar la
variació del RQD al llarg de cada sondatge, i especialment son importants les
variacions de RQD observats al sondatge horitzontal efectuat des de la boca
nord, degut a la presencia de zones amb un RQD de 0 i de la forta variació
d’aquest paràmetre, al llarg del sondatge. En conjunt la dada mes important de
l’anàlisi del RQD, és la presencia d’una zona de falla entre els 30 i els 54 metres
del començament del sondatge S7, i la forta dispersió dels valors obtinguts al
llarg d’aquest sondatge, per tant no es recomana considerar un valor mitjà
representatiu si no que s’han de definir diferents zones de qualitat
geomecànica, i assignar a aquestes zones uns valors representatius.

Paràmetres resistents de la roca

4.- Angle de fregament i cohesió. L’angle de fregament i la cohesió tant de pic
com residual, recomanats són:
C’:0.23 Kg/cm2
ΦPIC : 36.5º
C’RES:0 Kg/cm2
Φ RES : 31.8º
Paràmetres elàstics de la roca

5.- Resistència a la compressió simple. Per determinar la resistència a
compressió simple, s’han fet 8 assaigs de resistència a compressió simple de
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camp ISMR, i 10 assaigs de carrega puntual amb l’escleròmetre de Schmit, els
valors obtinguts són:

5. 1.- σCP 19.5 Mpa és la mitjana dels assaigs de RCS, amb uns valors
extrems de 42 i 8.2 MPa.
5.2.- σCP 27.37 Mpa és la mitjana dels assaigs de carrega puntual, amb
uns valors extrems de 60.72 i 1.15 a aquest assaig te menys influencia la
presencia de fractures i per això dona una mitjana mes elevada, cal indicar
que l’increment dels valors obtinguts en base als diferents assajos realitzats
implica una variació d’un 40% de la magnitud Mitjana .

Es recomana considerar dos valors de resistència a compressió simple:

A) Pel càlcul de la estabilitat de vessants així com de la tensió ultima de
transferència dels elements de sosteniment ( en base a la RCS ) es recomana
considerar el valor de 19 Mpa, ja que és el valor que condiciona la resistència màxima
de les juntes essencialment al llarg del pla de trencament de les famílies F2 i F3.

B) Per la resta de consideracions geotècniques, ripabilitat*, carrega admissible
etc es recomana considerar el valor mitja deduït a partir dels assajos de RCS 27 MPa.

Tenint en compte el numero d’assajos fets, es pot plantejar una minoració dels valors
obtinguts d’un 20% per l’anàlisi de l’estabilitat de vessants, per tant els valors
recomanats serien 15.2 MPa.

* Al cas de la ripabilitat es mes conservador considerar els valors mes elevats, sense la
minoració per definir la metodologia de projecte necessària.

6.- Coeficient de Poisson. Deduït a partir de les rectes de esforç deformació dels
assaigs de resistència a compressió simple tenen un valor mitja de ν 0.19.
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7.- El mòdul de deformació estàtic de les mostres de roca deduït a partir de les
rectes de esforç deformació dels assaigs de resistència a compressió simple
tenen un valor mitja de E 1.19 105 kg/cm2 **

8.- El valor de la resistència a la tracció de la roca extret a partir dels assajos de
camp te un valor mitja de 6.18 kg/cm2 també es pot minorar, en aquest cas en
funció del assaigs efectuats, 3 es pot aplicar un coeficient de minoració d’un
10%, per tant es recomana un valor de 5.56 kg/cm2

9.- Mòdul relatiu Es la relació entre el mòdul de elasticitat i la resistència a la
compressió simple de la roca. El valor esta definit per una direcció
perpendicular als plànols de discontinuïtat E /Qu 604

10.- Mòdul d’elasticitat dinàmic Deduït a partir del mòdul estàtic i del coeficient
de Poisson és de 1.32 105 kg/cm2

11.- Capacitat de contacte bulb terreny. És igual a ζ u 1.52 Mpa

12.- Determinació de l’índex Gsi, permet determinar quantitativament la
qualitat del massís en funció del grau i característiques de la fracturació, estructura
geològica, mida dels blocs i alteració de les discontinuïtats.

Hoek Brown Classificació

MPa

SIGCI

15

GSI

35

mi

10

D

0,7

Ei

12000
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** El mòdul de deformació estàtic aplicat al massís i no a un assaig de roca sana
ha de tenir un factor de correcció, degut a l’efecte de les discontinuïtats a
mesoescala, mitjançant correlacions empíriques.

13.- El mòdul de deformació estàtic del massís s’ha definit tenint en compte la
qualitat geomecànica del massís ( baixa o mitjana baixa ), s’han considerat dos
correlacions:
1.- (Serafim i Pereira 1983), el valor de E és de 4.21 104 kg/cm2.
2.- (Kulhawy i Goodman 1980), el valor de E és de 2.38 104 kg/cm2.

La primera correlació no te en compte els resultats de laboratori, i es basa
únicament en el valor de l’índex geològic de resistència, la segona es basa en
els resultats obtinguts a partir dels assajos de resistència a compressió simple,
concretament de la pendent de les rectes, així com de l’espaiat mitja entre
juntes.

Com valor del mòdul de deformació estàtic del massís es recomana
considerar un valor de E’ de 2.38 104 kg/cm2.

Paràmetres associats a la ripabilitat de la roca

14.- Valor de l’índex Shimazeq. El valor mitja de l’índex schimazeq és de 0.0874
kn/m, amb un valor màxim de 0.103 kn/m, per tant la fregabilitat de la roca és
molt bona.

15.- El contingut de quars equivalent de minerals abrasius mitja de les mostres
és de 0.24, en conseqüència l’abrasivitat equivalent és de una roca formada un
24% de quars.

16.- Valor de l’índex Cerhar El valor mitja de l’índex Cerchar és de 0.57, amb un
valor màxim de 1, per tant la roca és molt poc abrasiva.
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17.- La relació entre la resistència a la compressió i la resistència a la tracció de
la roca סT/ סc = 0.32.

18.- Ripabilitat per quantificar la ripabilitat de la formació s’han considerat
diferents criteris proposats per varis autors:

18.1.- Singh i Denby –

Resistència a la tracció: moderada valoració 8 a 12.
Grau alteració: moderat valoració 8 a 12.
Grau abrasivitat: molt baix valoració 0 a 4.
Espaiat discontinuïtats: entre 0.3 a 1 valoració 20 a 30.

Total 58 Excavació mecànica difícil metodologia necessària retroexcavadora
(de 35 a 55 tones amb una potencia de 250 a 350 KW)

18.2. - Franklin Is 50 mitja: valoració 27.39 Kg/cm2.
Espaiat discontinuïtats: valoració de 0.6 a 1 metre

Ripable amb possibilitat de prevoladures, voladures d’esponjament per
espaiats de discontinuïtats de mes de 0.6 metres.

14.2. - Franklin modificat per Romana-

RCS: valoració 20 MPA
Espaiat discontinuïtats: superior a 2 metres
RQD: 66
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Excavació mecànica viable metodologia suficient escarificat en massissos
rocosos

1.2.6.- ANALISI DELS RISCOS GEOLOGICS
Segons l’estudi de trencament i de les observacions de camp realitzades

s’han

observat un seguit de indicadors morfoestructurals derivats de la caiguda de pedres,
cicatrius de moviments relictes i la distribució de las diaclases.

Com conseqüència de la problemàtica associada a la caiguda de blocs s’ha fet un estudi
específic, en relació amb la perillositat geològica associada les caigudes de blocs. Al
mateix s’analitza la situació actual, així com les mesures de protecció necessàries per
assegurar, amb un factor de seguretat suficient, la viabilitat del projecte.
Bases teòriques de càlcul de la estabilitat del vessant. Per establir les bases teòriques
definides pel càlcul d’estabilitat es subdividiran les premisses en funció de la actuació a
realitzar.

1.- PREMISSES DE CÀLCUL PER L’ESTUDI DE LA ESTABILITAT DE VESSANTS

S’han establert unes premisses de càlcul amb l’objectiu de determinar, en base
a un suficient numero de mètodes d’anàlisi, el factor de seguretat dels talussos de
projecte. La definició del factor de talussos de projecte s’ha fet en base a una recta de
regressió lineal a partir dels diferents resultats obtinguts en base als mètodes d’anàlisi
realitzats.

1.2.- Premisses de càlcul pel càlcul d’estabilitat dels talussos en roca

Criteris de trencament

La resistència de la matriu rocosa i isòtropa es pot avaluar mitjançant dos
criteris de trencament el criteri de trencament de Mhor Coulomb i de Hoeck i Brow. La
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diferencia essencial entre ambdues criteris es que el primer criteri es lineal, i el segon
es no lineal i en conseqüència mes adequat pel comportament mecànic real de les
roques.

Criteri de trencament de Mhor – Coulomb

La expressió que determina el criteri de trencament al llarg d’un pla de
trencament en un estat triaxial de tensions, obtenint - se la expressió:

δ = C + σ N tag Φ

A on : δ, σ N , son les tensions tangencials i normals sobre el pla de trencament.
C i Φ: són els criteris resistents, cohesió i angle de fregament intern de la matriu
rocosa.

Aquest criteri implica que el trencament te lloc quan s’arriba a la resistència de
pic del material en cas de trencaments no mobilitzats prèviament Φpic= ( φ + i ). O en
cas de trencaments mobilitzats prèviament el trencament te lloc quan s’arriba a la
resistència residual Φres. Amb aquest criteri es relativament senzill determinar els
paràmetres de resistència al tall, els inconvenients són:

I. Les evolvents de la resistència en roca són no lineals, s’ha comprovat
que la resistència de les roques incrementa menys amb el increment de
la pressió confinant del comportament esperat amb l’aplicació de la llei,
això pot implicar errors sobre tot en zones de baixos esforços
confinants.
II. La direcció del pla de trencament segons aquest criteri no sempre
coincideix amb els resultats experimentals.
III. Aquest criteri sobrevalora els criteris de resistència a la tracció.

Per ajustar aquest criteri es poden fer les següents correccions als paràmetres
resistents:
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a) Suposar que el valor de la cohesió es de un 10% del valor de la resistència a
la compressió simple de la matriu.
b) adoptar un valor de l’angle de fregament intern en funció de l’estat de
tensions

Criteri de trencament de Hoeck i Browm

Determina la resistència de la matriu rocosa seguint un criteri no lineal a on la
representació de la corba es concavo, per tant hi ha una disminució de la pendent de la
recta en unes condicions de major pressió de confinament. Es tracta d’un criteri
empíric no lineal vàlid per avaluar la resistència de la matriu rocosa en condicions
triaxials.
σ1 = σ3 + ( mi σci σ3 + σci2 )1/2

A on : σ1 i σ3 son els esforços principals major i menor de trencament, σci és la
resistència a compressió simple de la matriu rocosa i mi és una constant que depèn de
les propietats de la matriu rocosa.

El valor de Mi es pot obtenir a partir d’assajos triaxials o be a partir de taules.

Per la consideració del comportament global del massís, s’han de considerar:

La resistència de la matriu rocosa
La resistència al tall de les famílies de discontinuïtats.

Avantatges del criteri de trencament:

És un criteri de trencament vàlid per massisos isòtrops, i te en compte:

-

La no linealitat del nivell de tensions.
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-

La influencia del tipus de roca i de l’estat del massís.

-

La relació entre la resistència a la compressió simple i la tracció.

-

La disminució de l’angle de fregament intern amb l’increment de la
tensió de confinament, geometria corba de la envolvent de Mohr.

Posteriorment es va avançar una segona expressió valida per massisos rocosos
fracturats de una baixa qualitat amb materials tous i alterats (Hoeck 1994).
σ1 = σ3 + σci ( m σ3/ σci + s )φ

Generant-se tres constants mi, S i φ que es poden obtenir mitjançant les expressions:

m = mi exp (GSI – 100 /28)

Per massisos amb GSI>25 ( bona mitjana qualitat)

s= exp (GSI – 100 /9)
φ= 0.5

Per massisos amb GSI<25 ( d’una qualitat de dolenta a molt dolenta)

s= 0
φ= 0.65 – GSI/200

tenint en compte l’índex GSI de obtingut a l’apartat 1.2.4 es pot considerar com un
massís amb una qualitat mitjana, i tenint en compte el nombre de discontinuïtats s’ha
fet un anàlisi d’estabilitat mitjançant dos mètodes:

-

Equilibri límit d’un trencament a favor dels plans de discontinuïtat
per trencament en falca, planar i per bolcament aplicant el criteri de
Mhor Coulomb ( C’ i Φ’ dels plans de discontinuïtats).*
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Equilibri límit a traves de la matriu rocosa aplicant el criteri de Hoeck i Browm

-

Considerant mi de roca intacta i S=1.*

* Encara que a l’estudi de trencament han sorgit tres famílies de discontinuïtats mes
altra ocasional per poder fer l’estudi d’estabilitat mitjançant el criteri de Hoeck i
Browm, pel massís i de trencament a traves dels plans de discontinuïtat mitjançant
Mhor – Coulomb, nomes s’han considerant dos famílies com potencialment
mobilitzables resultat de l’estudi de trencament, la F2 i la F4.

Els inconvenients associats als dos mètodes són:

Mhor – Coulomb: No reflexa de forma adequada el comportament tenso
deformacional del terreny

Hoeck i Browm: Es molt menys immediat.

Finalment, les fases i els mètodes d’anàlisi de càlcul de la estabilitat de vessants
en roca emprats han estat:

Anàlisis de l’estabilitat dels vessants de roca mitjançant el criteri de Mhor Coulomb

Fase 1 Definició de les inestabilitats presents al terreny en base a tres criteris:

Criteris geomorfològics: es va procedir a una cartografia amb l’objectiu de
determinar els indicadors associats a les inestabilitats presents al terreny, es van
mesurar el numero d’indicadors al llarg del vessant analitzat, així com la geometria de
les cicatrius, i el volum dels blocs en base als indicadors.

Criteris cinemàtics a partir de l’anàlisi de la projecció estereogràfica feta en
base als resultats de les dades obtingudes a partir de quatre estacions geomecàniques
i 10 punts de lectura de mesures de fracturació.
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Criteris resistents: en base a les relacions entre tres criteris, angle del vessant,
angle de fregament intern efectiu i angle de la discontinuïtat.

Fase 2 Realització dels test per definir els criteris d’estabilitat tant de les
famílies com de les interseccions. Els mètodes d’anàlisis efectuats han estat:

PROJECCIÓ ESTEROGRAFICA

Anàlisi de la estabilitat de una falca per projecció estereogràfica mètode de
John per trencament planar i trencament en falca, pels casos de cohesió nul·la i
existència de cohesió i fricció sobre un pla.

TEST CINEMÀTICS

Test de Markland: es el criteri que proporciona la estabilitat de les famílies
associades a trencament planar, les hipòtesis de sortida són:

No es considera la sobrepressió d’aigua U= 0
Es considera que la cohesió efectiva de disseny es 0.

Criteris cinemàtics:

1.- l’angle de la discontinuïtat ha de ser inferior a l’angle del vessant.
2.- la diferencia entre els direccions de capa ha de ser inferior al ventall
de 20 a 30 graus.

Criteris Resistents:

L’angle de fregament intern efectiu residual ha de ser inferior a l’angle
de la discontinuïtat.
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Test de trencament en falca: es el criteri que proporciona la estabilitat de les
famílies associades a trencament en falca, les hipòtesis de sortida són:

No es considera la sobrepressió d’aigua U= 0
Es considera que la cohesió efectiva de disseny es 0.

Criteris cinemàtics:

1.- l’angle de la intersecció ha de ser inferior a l’angle del vessant.
2.- La diferencia entre la direcció de la intersecció i del front de projecte
projectat ha de ser inferior a 30 graus.

Criteris Resistents:
L’angle de fregament intern efectiu residual ha de ser inferior a l’angle
de la intersecció

El test de Hocking determina si un bloc llisca sobre un pla o sobre dos

Test de

Goodman

i Bray, trencament en bolcament: es el criteri que

proporciona la estabilitat de les famílies associades a trencament en bolc, les hipòtesis
de sortida són:

No es considera la sobrepressió d’aigua U= 0
Es considera que la cohesió efectiva de disseny es 0.
Criteris cinemàtics:

1.- L’angle de la intersecció cabussa en sentit contrari al del talús de
projecte.
2.- Els pols de les famílies susceptibles de patir bolcament, es situen en
un ventall de 20 a 30 graus de variació direccional en relació amb la direcció de
màxima pendent del vessant.
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Criteris Resistents:
L’angle de fregament intern efectiu residual ha de ser igual o inferior a la
expressió: pendent del vessant, mes cabussament de la família, menys 90.

Anàlisis de l’estabilitat dels vessants de roca mitjançant el criteri de Hoeck i Browm

L’anàlisi de l’estabilitat segons el model de Hoeck i Browm s’ha fet mitjançant el
programa SLOPE, la versió del criteri de trencament, esta basada en la publicació de
Hoeck, Carranza Torres and Corkum , 2002. Tal i com s’ha explicat el model de Hoeck i
Browm es basa en una relació no lineal entre esforços tangencials i normals, com s’ha
tractat mes extensament a punts anteriors aquí no es tornarà a fer un resum de les
bases teòriques de l’anàlisi.

La metodologia d’anàlisis dels factors de seguretat, s’ha fet per tots els mètodes
anteriorment descrits i per les fases previstes dels treballs de projecte/sosteniment
tant en sols com en roca.
La presentació dels factors de seguretat es farà tan per cadascuna de les fases de
projecte com per l’anàlisi de la estabilitat global de la excavació.

Les sol·licitacions màximes dels diferents nivells estudiats tindran lloc, un cop fet el
sosteniment del nivell superior, i quan s’hagi fet la excavació necessària per realitzar el
sosteniment del nivell inferior.

La geometria final de la longitud lliure dels ancoratges estarà condicionada per l’estudi
de la cicatriu de trencament a escala global.

LLEI DE RESISTÈNCIA DE LA ROCA INTACTA I EL MASSÍS ROCÓS: ESTIMACIÓ DELS
PARÀMETRES DE RESISTÈNCIA

D’acord amb Evert Hoek (E. Hoek, 1995), “...un dels reptes més grans del disseny
d’obres subterrànies és el que es refereix a la determinació de les propietats de
deformabilitat i resistència del massís rocós. Al cas de massissos rocosos fracturats
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l’avaluació d’aquestes propietats presenta problemes teòrics i experimentals
formidables. No obstant, degut a que aquesta és una qüestió de fonamental
importància, a quasi tots els dissenys que involucren excavacions en roca, és essencial
fer l’intent d’estimar aquestes propietats de la manera més realista possible”.

Els paràmetres bàsics necessaris per definir el comportament mecànic dels materials
geotècnics presents al túnel són el mòdul d’elasticitat, E i la relació de Poisson, , per la
deformabilitat i, quan s’utilitza el criteri de ruptura de Mohr-Coulomb, la cohesió, c i
angle de fricció interna,  per la resistència. Aquestes últims, a la vegada, seran els
que distingeixin el comportament elàstic del comportament elastoplàstic a les anàlisis
tenso-deformacionals de l’excavació.

L’obtenció adient dels paràmetres mecànics, pel general, és complicada i requereix
d’estudis de camp i laboratori extensos. Per a finalitats d’anàlisis d’una excavació
subterrània en roca és necessari distingir entre els paràmetres que defineixen el
comportament de la roca intacta (Ei , i , ci i i) i els que defineixen el comportament
del massís rocós (Em , m , cm i m). Efectuant una bona campanya exploratòria i de
laboratori i mitjançant un estudi estadístic adient, és possible aproximar-se a valors
representatius dels paràmetres de la roca matriu. No obstant, a l’extrapolar aquests
valors al massís rocós, es troben sèries dificultats que poden conduir a la determinació
de paràmetres erronis. Ha de prendre’s en compte que, a mesura que el domini és més
gran, el comportament del massís rocós difereix cada cop més d’aquell que va
presentar el material al laboratori.

Degut a un nombre molt important de factors i fenòmens físics que defineixen les
condicions in situ de la roca, la modelació del comportament d’una obra subterrània es
converteix en una àrdua feina, que requereix d’una comprensió profund de la
mecànica d’aquest tipus de problemes i del domini d’una àmplia gama d’eines
geotècniques i matemàtiques. Les classificacions geomecàniques de caracterització del
massís rocós, també solen ser útils per estimar els possibles rangs de variació dels
paràmetres mecànics que definiran el comportament mecànic de l’obra i que a més
permeten tenir una primera aproximació sobre els tractaments més adients que
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requereix el terreny per a ser estable durant l’excavació. Aquestes eines, són molt útils
sempre i quan es tingui un coneixement profund de les condicions del terreny i per
això és fonamental haver realitzat una campanya de camp molt completa.

Criteri de Hoek-Brown

Hoek i Brown van realitzar un extens treball de recopilació de dades i proves de
laboratori i als anys 80´s van proposar un criteri de ruptura empíric que actualment
està molt extens al mon de la mecànica de roques i que representa de manera adient
el comportament de la roca intacta i del massís rocós per a certs nivells de fracturació.
De forma generalitzada, per un massís rocós fracturat, aquest criteri suposa una
relació no lineal entre les components de tensió principal efectiu, ′1 i ′3 de la forma:

σ 1′ = σ 3′ + σ ci ( mb ⋅

σ 3′
+ s )a
σ ci

(Ap.1)

on mb és la constant de Hoek i Brown que depèn de l’angle de fricció, s el paràmetre
que relaciona la resistència a la compressió simple de la roca intacta amb la resistència
a la compressió simple del massís rocós, a una constant que depèn de les
característiques de la massa de roca i σ ci la resistència a la compressió simple de la
roca intacta.
L’equació (Ap.1) del criteri de ruptura de H&B, graficada a l’espai de Mohr (N - )
resulta una paràbola l’origen de la qual està definit per la resistència a la tracció:

σ tm =

(m −
2

σ ci

b

mb2 + 4 s

)

(Ap.2)

El procés utilitzat per Hoek i Brown a la derivació del seu criteri de ruptura es va basar
en un exhaustiu procés de prova i error i l’ús de l’estadística. Tot i que la hipòtesis de
partida prové de la teoria de fractura de Griffith, no existeix cap relació fonamental
entre les constants empíriques utilitzades amb les característiques físiques de la roca.
L’equació (Ap.1) no té cap utilitat pràctica a menys que les constants m i s siguin
estimades adientment. Hoek i Brown (1988) van suggerir que aquestes constants
poden relacionar-se d’alguna manera amb l’índex de qualitat RMR (actualment amb el
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GSI) si es suposen condicions totalment seques i una orientació de les discontinuïtats
favorable a l’excavació.

Llei de resistència de la roca matriu

L’equació de la llei de resistència de Hoek i Brown per la roca intacta s’escriu com:

σ 1′ = σ 3′ + σ

σ′
⋅ 3i + 1) 2
σc
1

i
c ( mi

(Ap.3)

on el paràmetre mi és el corresponent a la roca intacta, el paràmetre s = 1 i l’exponent
a = 0.5.
Per la determinació dels paràmetres mi i σ ci de la roca present al túnel és necessari dur
a terme una campanya de laboratori rigorosa, tot i acord amb els abasts dels estudis
previs al projecte. El criteri de selecció de les mostres s’ha de basar a l’objectiu
d’estudiar tant les condicions favorables com les desfavorables per les que travessarà
l’obra del túnel.

En túnels de carretera, relativament curts, i quan els recursos per l’exploració
són limitats, també és comú fer ús de les taules que els propis autors d’aquest criteri
han publicat al respecte. A les Figures Ap.1 i Ap.2 es presenten les taules de Hoek i
Brown (1988) i Hoek (1995) on es relacionen les diferents qualitats de roca i diferents
litologies amb el paràmetre mi.

Figura 13.- Extracte de la taula de Hoek y Brown (1988) que relaciona la
litologia amb les constants del criteri de resistència per la roca intacta.
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Llei de resistència del massís rocós

a)

Estimació de paràmetres del criteri de ruptura de Hoek-Brown

Degut a algunes qüestions pràctiques de la utilització de l’índex RMR per
l’estimació de les constants mb i s del massís rocós (el criteri no era aplicable per
massissos de baixa qualitat) a fi de que aquestes constants fossin també
correlacionables amb l’índex Q de Barton, es va introduir (Hoek, 1995) un nou índex de
qualitat anomenat GSI (Geological Strenght Index). L’índex GSI equival al RMR de
Bieniawski segons la definició de 1976 per un massís rocós sec, o el RMR – 5 segons la
versió de 1989.

L’any 2002, Hoek et al. van publicar el Criteri de trencament Generalitzat el qual inclou
un nou coeficient D (factor de dany) que es relaciona amb la quantitat de dany
ocasionat al massís rocós pel procediment de projecte i la relaxació del terreny. Amb el
nou coeficient és possible calcular els paràmetres del criteri de ruptura del massís
rocós amb major confiabilitat. A més, el factor D permet eliminar algunes restriccions
en l’aplicabilitat de les fórmules per l’obtenció dels paràmetres, existents a les versions
prèvies del criteri de ruptura.
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Figura 12.- Taula de Hoek et al. (1995) per estimar els valors
de mi de la roca intacta. Els valors entre parèntesis son

Les relacions entre mb/mi s i a amb el GSI i el D propostes, per excavació amb
explosius, i que a la vegada permeten calcular la resistència a compressió del massís
rocós són:
mb
 GSI − 100 
= exp 
;
mι
 28 − 14 D 

(

1 1
a = + e -GSI / 15 − e -20 / 3
2 6

 GSI − 100 
s = exp 

 9 − 3D 

)

σ cm

= σ ci

s

(Ap.4)

a

on mb i mi corresponen amb el massís rocós i la roca intacta respectivament.
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Figura 14.- Taula de Hoek et al. (2002) per estimar els valors del paràmetre de dany D

Quan no és possible obtenir el paràmetre mi mitjançant mètodes d’aproximació de
corbes a partir d’una campanya d’assaigs triaxials i assaigs de compressió simple sobre
mostres de roca intacta, es fa ús de les taules que els propis autors d’aquest criteri han
publicat al respecte (Figures 15 i 16).

Com a comparació i verificació, és possible comparar els valors dels paràmetres
obtinguts amb el GSI i el factor D amb les taules propostes per Hoek per diferents tipus
i qualitats de massissos rocosos (Figures 18 i 19). Quan no es compta amb dades de
laboratori, aquestes taules permeten estimar els paràmetres de la llei de resistència,
d’acord amb l’experiència de l’autor.
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Figura 15.- Taula de Hoek y Brown (1988) que relaciona qualitat
del massís i la litologia amb les constants del criteri de
És possible apreciar que en alguns casos les diferències entre els paràmetres calculats i
els obtinguts de les taules són notables. Utilitzar les taules i equacions proporcionades
per Hoek a fi d’estimar paràmetres resistents del massís rocós pot prestar-se a grans
confusions i errors si no es té cura amb alguns aspectes. La primera versió de la taula
de valors dels paràmetres mb i s, que apareix al llibre clàssic “Underground Excavations
in Rock” de 1980, s’obté a partir de les equacions:
mb
 RMR − 100 
= exp 

mi
14



(Ap.5)

 RMR − 100 
s = exp 

6
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Figura 16.- Taula de Hoek (1995) que relaciona qualitat del
massís i la estructura amb les constants del criteri de
resistència.
Al 1988 es va publicar una versió actualitzada d’aquesta taula (Figura 18) on es va
incloure la segona parella de valors mb i s i es va especificar que la primera parella
correspon amb un massís alterat o afectat per voladures, mentre que la segona parella
de valors correspon al massís rocós sense alterar. Els valors de mb/mi i s que es
presenten a la taula de la Figura Ap.5 i que corresponen amb la segona parella de
valors de la taula 18, s’obtenen de les expressions:

mb
 GSI − 100 
= exp 

mi
28



 GSI − 100 
i s = exp 

9
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La Figura 19 i les equacions (Ap.5) es recullen al llibre “Support of Underground
Excavations In Hard Rock” (1995).

Al utilitzar aquestes fonts és molt important tenir en compte que a la versió antiga
(1980) encara no s’incloïa la correcció per a roca sense alterar, mentre que a la versió
més moderna (1995) només es presenten els valors per aquesta correcció, amb certes
restriccions per GSI < 25, que actualment existeix la versió 2002 del criteri, que inclou
el factor D i noves expressions pels tres paràmetres bàsics, inclòs a i ja no existeixen
restriccions per GSI.

A l’utilitzar indistintament una o altra taula s’obtenen valors dels paràmetres resistents
certament diferents. Desafortunadament aquest argument s’omet en quasi totes les
publicacions que inclouen aquestes correlacions.
b)

Paràmetres de Mohr-Coulomb

A partir dels paràmetres del criteri de resistència de Hoek i Brown és possible estimar
el valor de la cohesió i l’angle de fricció interna del criteri de ruptura de MohrCoulomb, per diferents nivells de pressió de confinament.

Obtenir les equivalències entre els paràmetres de Hoek & Brown i els de MohrCoulomb resulta important ja que, a més de donar-li un sentit més pràctic a la
resistència de H&B, un programa d’elements finits que utilitzi una llei de resistència
tipus Mohr-Coulomb, es comportarà de forma similar a un que utilitza el criteri de
Hoek & Brown, si se li assignen els paràmetres equivalents. D’altra banda, és important
esmentar, que el model de Hoek & Brown no és aplicable a tots els tipus de roca i per
tant és imprescindible comptar amb els paràmetres de Mohr-Coulomb obtinguts amb
mb, s i σ ci .

A la versió 2002 del criteri de ruptura de Hoek & Brown es presenten dues expressions
per calcular la cohesió i l’angle de fricció interna de la massa de roca (equacions Ap.7 i
Ap.8) per un interval donat de tensions. Les equacions es deriven d’un ajust lineal

69

Informe geològic geotècnic del projecte de la via ferrada de Serra Canals
promig sobre la corba obtinguda amb l’equació del criteri generalitzat de Hoek &
Brown per un rang de l’esforç principal menor de σ t < σ 3 < σ 3max , on σ 3max és el límit
superior de l’esforç de confinament sobre el que és considerada la relació entre el
criteri de Mohr-Coulomb i el de Hoek-Brown (Hoek et al., 2002).

(

)

a −1


6amb s + mbσ 3n


φm = si n -1 
a −1 
 2 (1 + a )( 2 + a ) + 6amb s + mbσ 3n




cm =

(

)

(

σ ci (1 + 2a ) s + ( 1 − a ) mbσ 3n  s + mbσ 3n


(1 + a )( 2 + a )

1+

(

(Ap.7)

)

a −1

(Ap.8)

)

a −1
6a mb s + mbσ 3n

(1 + a )( 2 + a )

on: σ 3n = σ 3ma x / σ ci
Substituint en (Ap5.7) i (Ap5.8) els valors de mb, s i a obtinguts amb les equacions
(Ap.4), per una tensió σ 3max donada per la profunditat del túnel (H ) a través de
l’expressió:
a −1 

 mb

  mb + 4 s − a ( mb − 8 s )  


 4 + s

0 .94  i
ma x


σ 3 = 0 .4 7 ⋅ (γ H )
σ c

2 (1 + a )( 2 + a )







0 .06

(Ap.9)

s’obtenen els paràmetres de Mohr-Coulomb per les diferents unitats geotècniques,
d’acord amb els possibles rangs de variació de la qualitat del massís:

c)

Evolvent de ruptura del massís rocós i variació de la resistència amb
la profunditat

Al procés d’estimació dels paràmetres resistents del massís rocós ( cm i φm ) mitjançant
l’ús del criteri de ruptura de Hoek & Brown, és molt important considerar un rang de
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tensions amb el qual es pensa treballar. Això degut a que aquest criteri es caracteritza
per una gran no-linealitat com a funció de les tensions de confinament. Els valors de cm
i m obtinguts amb les equacions (Ap.7) i (Ap.8) corresponen a un ajust per a cert rang
de tensions de confinament que té com a límit superior un σ 3max , que és una funció de
la profunditat del túnel, a través de l’equació (Ap.9). Al final s’obté una recta de MohrCoulomb que talla a l’evolvent de Hoek-Brown, tal que per valors baixos de pressió de
confinament subestima la cohesió i sobrestima la fricció interna, mentre que per valors
alts de la pressió de confinament, sobrestima la cohesió i subestima la fricció interna.
Si, d’altra banda, es considera la variació dels paràmetres d’acord amb rectes de MohrCoulomb tangents a cada punt de l’evolvent de Hoek-Brown, l’angle de fricció interna i
la cohesió són susceptibles de mostrar una forta variació per diferents estats de
tensions. El recomanable llavors és prendre un rang de profunditats al massís que hi
vagi des d’un parell de diàmetres per sobre de la clau del túnel fins a un o dos
diàmetres per sota del pis, aproximadament, o al cas d’excavacions molt breus,
considerar el domini complet de la malla d’anàlisis. Un cop establert aquest rang, es
calculen les tensions principals major i menor, i a partir de la simulació de l’assaig
triaxial a escala real, s’estimen els valors de cm i φm , per a cada punt de les evolvents
de Hoek-Brown, calculada sobre l’espai de Mohr (N , ). Per aconseguir l’anterior,
s’utilitza la solució de Balmer (1952), a la qual les tensions normals i tallants es
relacionen amb les tensions principals:

σN =σ3 +

σ1 −σ 3
∂σ 1 / ∂σ 3 + 1

(Ap.10)

τ = (σ N − σ 3 ) ∂σ 1 / ∂σ 3

∂ σ1

 mbσ 3

= 1 + a mb 
+ s
 σi

∂σ3
 c


a −1

(Ap.11)

Després, l’angle de fricció interna i la cohesió del massís, corresponents amb cada valor
de N s’obtenen a partir de les següents expressions:
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i
σN
− σ Tm
φ = t an AB 

 σ ci


i

-1 






B −1 





(Ap.12)

on A i B són constants del material que s’obtenen mitjançant una regressió polinomial
sobre els valors de tensió utilitzats a la simulació de l’assaig triaxial a escala real i:

i
ci = τ i − σ N
ta n φ i

(Ap.13)

Criteri de Singh & Singh (2005)

El criterio de rotura de Singh y Singh considera el estado crítico del material, en el que
éste pierde totalmente la resistencia friccionante. Se trata de una envolvente
parabólica que considera que en estados de altos de confinamiento, el esfuerzo
desviador (1 – 3) es incapaz de seguir aumentando, tal y como sucede en realidad en
los geomateriales. El límite del esfuerzo confinante para el cual se da esta situación,
según sus autores, es igual a la resistencia a la compresión simple ci. La expresión que
define este criterio, en el espacio de los esfuerzos principales, se escribe como:

σ 1 = σ 3 + σ + Aσ 3 −
i
c

donde A =

Aσ 32

(Ap.14)

2σ ci

2 sin φ
para  en presiones de confinamiento bajas.
(1 − sin φ )

Este criterio ha demostrado se más preciso que el de Hoek & Brown en el caso de
rocas duras, sobretodo por el hecho de que, al mismo tiempo que el material pierde
resistencia friccionante con el confinamiento, éste se va volviendo menos dilatante,
hecho que el criterio de Hoek y Brown no considera.
En esta integración geotécnica el modelo de Singh y Singh se utiliza para estimar los
parámetros de Mohr-Coulomb de la roca matriz y el procedimiento es como sigue:
mediante un proceso de regresión no lineal se calculan los parámetros ci y A de este
criterio; posteriormente, el ángulo de fricción interna y la cohesión del material se
calculan con las siguientes expresiones.
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φ = sin -1 

 A 

2+ A

(Ap.15)

 1 − sin φ 
c = σ ci 

 2 cos φ 

(Ap.16)

Estimació de les propietats de deformabilitat del massís rocós, Em i m
a) Mòdul d’elasticitat, Em

Per la classificació de Bieniawski (1978) existeixen dues equacions que relacionen
l’índex RMR amb el mòdul d’elasticitat del massís rocós:

Em = 2 RMR − 100 ( Bieniawski , 1978 )
E m = 10

RMR −10
40

(Serafim i Pereira ,1983 )

per RMR > 55

(Ap.17)

per 10 < RMR < 50

(Ap.18)

ambdós en GPa.
Mitjançant l’índex GSI, Hoek et al. (2002) proposen:
i
 D  σc
Em =  1 − 
⋅ 10
2  100


 D
Em =  1 −  ⋅ 10
2


GSI −10
40

GSI −10
40

per σ ci < 100 MPa(Ap.19a)
per σ ci > 100 MPa

(Ap.19b)

Abans de la publicació del criteri generalitzat s’empraven unes correlacions equivalents
a la Figura Ap.6.
En quant a la classificació NGI, la gràfica de la Figura Ap.7 permet estimar el valor de Em
per valors relativament alts de Q:
També recentment Barton et al. (1980), Barton et al. (1992) i Grimstad i Barton (1993)
han trobat una bona correlació entre desplaçaments mesurats i anàlisis numèriques
utilitzant un mòdul de deformabilitat del massís expressat com (GPa):
Em = 2 5 L o g10 Q

(Ap.20)

en (GPa). Aquesta equació no resulta aplicable per Q < 3..
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Figura 16.- Relació proposada per Hoek et al. (1995) entre el
GSI i Em
b) coeficient de Poisson,m

A la literatura sobre mecànica de roques pràcticament no existeixen correlacions
empíriques per l’estimació del mòdul de Poisson del massís. No obstant es troben
taules amb valors típics per anàlisis d’interacció amb estructures de suport, que van
des de m = 0.15 a 0.35. Per tant aquest paràmetre haurà de ser ajustat a un valor
donat per experiències amb casos similars i subjecte a una anàlisis de sensibilitat.
D’altra banda, a l’actualitat s’admet la hipòtesis simplificadora de que el coeficient de
Poisson del massís rocós és el mateix que el de la roca intacta.

La taula de la Figura Ap.5 també inclou valors orientatius relacionats amb la qualitat
del massís rocós. Una consideració que sol fer-se al cas d’excavacions és que la rigidesa
dels materials en el cas de descàrrega sol ser prou major que al cas de càrrega. El
massís rocós, al ser excavat, està subjecte a un procés de descàrrega i per això és
necessari aplicar aquest criteri tant pel mòdul d’elasticitat pel mòdul de Poisson. De
fet, els mòduls de Young que s’obtenen mitjançant les correlacions empíriques que es
basen en la qualitat geotècnica ja tenen en compte aquest fenomen i poden ser
aplicats directament a les anàlisis numèriques. Una roca fracturada podria tenir un
mòdul de Poisson similar a 0,30 en un cas de càrrega, però pel de descàrrega és més
adient utilitzar valors propers a 0,20.
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Figura 17.- Gràfica de correlació entre Em i els índex de
qualitat del massís.
Metodologia I CRITERIS DE CÀLCUL

Els condicionants bàsics per una correcta modelació i que defineixen a un model
numèric suficientment representatiu es descriuen a continuació:
•

Les condicions inicials del terreny (estat inicial de tensions), de manera molt
general, estan determinades per:

-

la topografia en superfície

-

la presència i, al seu cas, la profunditat del nivell freàtic

-

el pes específic dels materials en condicions seques i humides

-

el coeficient de tensió lateral, k0

-

la possibilitat de que existeixin tensions tectòniques al massís

-

al seu cas, el grau de consolidació del terreny

-

la disposició de les diferents unitats geològiques o geotècniques

-

la presència d’estructures en superfície

•

La discretització:
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-

l’extensió del domini d’anàlisis (malla de e.f.), tant en direcció horitzontal
com vertical i la presència o no d’elements de contorn a les fronteres

-

la densitat de la malla de e.f.: nombre i mida dels elements

-

el tipus d’elements utilitzats: rectangulars, triangulars, lineals, quadràtics o
d’ordre superior.

•

Sota la presència d’aigua: condicions drenades o no drenades.

•

El model constitutiu del terreny:

-

Isòtrop o anisòtrop

-

Elastoplasticitat perfecta o amb hardening-softening

-

Elastoplasticitat associada o no associada (control de la dilatància)

-

Dependència o no de la rigidesa amb el confinament i la deformació

-

Diferència de comportament en processos de càrrega o descàrrega-recàrrega

-

D’altres molts que surten de l’àmbit de l’enginyeria pràctica de projectes

• Forma de simular en dues dimensions el desfasament entre l’excavació d’un
avanç i la implementació dels sistemes de suport, estabilització i reforçament
(relaxació de tensions o relaxació de rigideses)

El mètode d’elements finits no deixar de ser una aproximació i els resultats que amb ell
s’obtenen depenen de forma molt important de la selecció dels paràmetres que
regeixen el comportament mecànic dels materials, així com de la correcta modelació
dels diferents esdeveniments que ocorren al transcurs de l’obra. Com ja s’ha dit, la
metodologia seguida a l’anàlisi del comportament d’una obra soterrània ha de basarse en una integració geotècnica rigorosa. Com eina bàsica per aconseguir els objectius
de les anàlisis han de realitzar-se estudis de sensibilitat; un cop establerts els criteris
d’anàlisis és important realitzar una sèrie de simulacions que contemplin els rangs de
possible variació de factors que poden influir de forma important al comportament del
model: paràmetres dels materials, condicions de frontera, temps de col·locació
d’elements de suport o temps als que aquests assoleixin la seva resistència, diferents
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geometries i seqüències de les etapes de projecte, així com els seus desfasaments en el
temps, flux d’aigua cap a l’interior del túnel (al seu cas), etc.

Generalitats sobre els sistemes de suport, estabilització i reforçament

El fonamental que a priori ha de tenir clar el dissenyador d’un túnel és quin tipus de
processos deformacionals i de redistribució de tensions es generaran durant
l’excavació, així com quins seran els fenòmens i mecanismes que determinaran
l’estabilitat de la cavitat. L’anterior, està íntimament relacionat amb la naturalesa
litològica dels materials, amb el tipus de discontinuïtats que regeixen el comportament
del massís i amb el grau de fracturació, així com la deformabilitat i resistència de la
roca. Comprendre això és determinant al moment d’escollir les metodologies de càlcul
per cadascun dels sistemes de suport, estabilització i reforçament i significa també que
durant les anàlisis s’aplicaran els tipus de càrrega adients a cadascun dels diferents
sistemes.

Els criteris utilitzats a les anàlisis de l’excavació i els sistemes de suport, estabilització i
reforçament es poden agrupar conforme a dues situacions:

En sòls no cohesius i en roca sòlida, el tipus de pressió que s’ha de considerar com la
més important és la d’aflorament, mentre que en sòls cohesius i roca pseudosòlida, la
pressió genuïna de muntanya és la que ha de prendre’s més en compte. (K. Széchy).
a)

Pressions de muntanya

En terrenys de qualitat mitja a dolenta i en situacions a les que els estats de tensions
tenen efectes importants, normalment es requereix dur els sistemes de suport,
estabilització i reforçament molt a prop del front de projecte. Això significa que
aquests sistemes han de ser dissenyats per sobreendur una part important de
l’anomenada pressió de muntanya, degut a que, al moment de col·locar aquest suport,
els processos de redistribució i deformació encara no hauran acabat.
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b)

Pressions d’afluixament

En terrenys als que la qualitat de la roca és de mitja a bona i la profunditat és reduïda o
de menor magnitud, els processos de redistribució de tensions i generació de
deformacions es completen en terminis relativament curts. Sota aquesta situació,
resulta convenient excavar la totalitat del túnel utilitzant únicament sistemes de
suport de tipus temporal (cintres) i d’estabilització o reforç (ancores i formigó
projectat) per, un cert temps després, si les necessitats funcionals del túnel així ho
requereixen, col·locar un revestiment definitius. En aquests casos, els sistemes
temporals de suport, estabilització i reforçament podrien requerir un tipus d’anàlisis al
que no necessàriament s’apliquin els conceptes de redistribució gradual de tensions,
donat que al moment de ser col·locats l’excavació es trobarà en una situació d’una
quasi total estabilitat. El disseny d’aquestes estructures haurà d’associar-se a un altre
tipus de sol·licitacions de càrrega. En aquests casos normalment es suposa que, a mig o
llarg termini, degut a fenòmens associats amb la decompressió del massís, es
poguessin crear zones de material afluixat que gravitarien sobre el suport. Cal aclarir
que aquestes suposicions solen ser conservadores ja que precisament els sistemes
d’estabilització i reforçament, com el formigó projectat i les àncores, eviten de forma
important que es generin aquests fenòmens.

Criteris per la simulació de l’excavació en massissos rocosos sota pressió de
muntanya

Les anàlisis realitzades han de servir com a base per seleccionar la seqüència de
projecte i sosteniment més adient pels terrenys definits. És a dir, s’han de dur a terme
diferents simulacions, emprant diferents geometries de les etapes de projecte, fins
trobar la que dona més estabilitat a les anàlisis. Així mateix, s’han de provar diferents
sistemes d’estabilització i suport i diferents temps per la seva col·locació, observant la
seva influència al nivell d’estabilitat assolit, el qual es pot deduir del camp de
deformacions i l’extensió de la zona plastificada al voltant de l’excavació.
La simulació del procés constructiu es refereix a establir criteris per calcular de
manera realista els diferents esdeveniments que influiran de forma determinant al
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comportament de l’obra, per exemple, modelar l’excavació de forma que simuli de
forma realista el procés constructiu, i.e., que la redistribució d’estats tensodeformacionals es generi d’acord amb el mètode de projecte analitzat i que es simuli
adientment la presència i el moment d’implementació dels elements de sosteniment,
que poden ser, al cas d’una excavació en roca: el formigó projectat, les àncores, les
encavallades metàl·liques o el revestiment definitiu.

És important esmentar que aquest tipus d’excavacions desenvolupen fenòmens molt
íntimament relacionats amb la naturalesa tridimensional del problema i que això
influeix de forma definitiva en la adient modelació dels sistemes de suport i
estabilització. Modelar un túnel de forma simplificada, en dos dimensions, requereix
d’un tractament especial que simuli o tingui en compte de forma correcta, aquests
fenòmens.

Degut a l’encara dificultat de realitzar anàlisis tridimensionals, comunament es
recorre a mètodes que constitueixen simplificacions numèriques bidimensionals. El
problema fonamental és com crear un estat de tensions realista previ al pas del front
de projecte a través de la secció transversal analitzada. Els mètodes simplificats
d’anàlisis es basen en una relaxació de tensions prèvia a la instal·lació els sistemes de
suport, estabilització i reforçament de tal manera que a la modelització es simuli la
deformació que ocorre al medi per davant del front i durant el temps en que aquests
sistemes comencen a treballar. Els mètodes més freqüentment utilitzats són el Método
de Reducción de la Rigidez (mètode ) i el Método de Relajación de tensiones (mètode
). L’essència d’ambdós mètodes és la modelació de la redistribució tridimensional de
les tensions, en particular de l’efecte d’arc longitudinal, mitjançant una sèrie de càlculs
bidimensionals successius. L’avanç del túnel es caracteritza per una pronunciada
redistribució e tensions que pot interpretar-la com un efecte d’arc a les direccions
longitudinal i transversal. Per la seva banda, l’arqueig longitudinal s’estén des de
diversos metres per davant del front de l’excavació fins a diversos metres per darrera.
Aquest efecte, així com la propagació de l’assentament de la clau al llarg de l’eix del
túnel, només pot ser ben analitzat amb un model tridimensional.
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A la fase de projecte és fonamental realitzar un estudi paramètric per la seqüència de
projecte i sosteniment utilitzant diferents valors del percentatge de redistribució de
tensions (1-) que es permet per cada esdeveniment constructiu.

La figura 22 mostra esquemàticament els diferents esdeveniments de la construcció
d’un túnel i la distribució de les deformacions verticals associades en sentit
longitudinal. Actualment es considera que, d’acord al tipus de terreny, la zona on està
ocorrent la redistribució pot estendre’s fins a dos diàmetres per davant del front de
projecte i dos o més diàmetres per darrera, depenent més del tipus de sistema de
suport, estabilització o reforçament.

a)

Als casos de projecte a poca profunditat

Es considera que quan el massís rocós està format per roca dura i fracturada i la
profunditat de la secció analitzada és escassa, el procés de redistribució de tensions
amb les seves corresponents deformacions cap a l’interior de l’excavació, es generarà
per complet abans que siguin emplaçats els sistemes de suport i estabilització. Per
l’anterior s’estableix la hipòtesis de que el formigó projectat assolirà la seva resistència
mínima de treball després de que l’excavació es trobi en un estat de completa
estabilitat.
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Figura 17.- Deformaciones en el sentido longitudinal asociadas a
distintos eventos constructivos.

b)

Als casos de projecte profunda:

Es considera que quan el massís rocós està format per roca dura i fracturada la
profunditat de la secció analitzada és important, el procés de redistribució de tensions
amb les seves corresponents deformacions cap a l’interior de l’excavació, no s’haurà
generat per complet al moment de col·locar els sistemes de suport i estabilització. Per
l’anterior s’estableix la hipòtesis de que el formigó projectat assolirà la seva resistència
mínima de treball abans que l’excavació es trobi en un estat de completa estabilitat i
els bulons i les encavallades metàl·liques començaran així mateix a treballar des del
moment de la seva implementació.
c)

Als casos en que hagi sistemes estructurals de suport (encavallades
metàl·liques):

D’altra banda, el treball de sosteniment el realitzaran les encavallades d’acord amb el
nivell de relaxament que hagi experimentat el massís al moment de la seva col·locació i
entrada en càrrega. Aquesta relaxació del massís s’analitza en forma d’estudi de
sensibilitat d’acord amb l’anomenat Mètode de Relaxació de Tensions que consisteix
en permetre un cert nivell de redistribució de tensions i generació de deformacions a
la malla d’elements finits previs a la col·locació dels elements del sosteniment.
81

Informe geològic geotècnic del projecte de la via ferrada de Serra Canals

d)

El Mètode de Relaxació de Tensions

El Mètode de Relaxació de tensions és actualment el més utilitzat en càlcul de túnels.
No obstant, els factors de redistribució de tensions utilitzats continuen estant poc
definits. Existeixen diferents publicacions al respecte que proposen valors per aquest
factor, tot i que la única forma d’obtenir valors veritablement adients per una
excavació en particular és mitjançant una campanya intensiva d’instrumentació i
mitjançant calibració amb models tridimensionals.

El fonamental que a priori es té en compte en aquest estudi és els tipus de processos
deformacionals i de redistribució de tensions que es generaran durant l’excavació, així
com els fenòmens i mecanismes que determinaran l’estabilitat de la cavitat. L’anterior,
està íntimament relacionat amb la naturalesa litològica dels materials, amb els tipus de
materials i la seva disposició al medi, així com la seva deformabilitat i resistència.

D’acord amb la fórmula de Panet (1995), la pressió sobre el sosteniment és:
Pi = (1 − λ ) P0

λ = λ0 + (1 − λ0 )

(Ap.21)

 -d

 0.7r 

i
[1 − e
]

1
on λ0 ≈ ; d és la distància al front y ri és el radi de l’excavació.
3

La metodologia a la que es recolza aquest treball correspon amb el mètode de
relaxació de tensions o Mètode Beta. Les consideracions i hipòtesis bàsiques són les
següents:

-

Durant el procés de projecte, el terreny respondrà a cada avançament amb el
seu corresponent relaxament i desplaçament cap a l’interior i després de
diferents cicles tendirà a estabilitzar-se.

-

Al moment de col·locar els sistemes de suport, estabilització i reforçament
existiran deformacions preexistents al terreny, ocorregudes durant el temps en
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que el tram d’avançament va romandre sense sosteniment i degudes al procés
de redistribució (relaxament de tensions), per la qual cosa, aquests sistemes no
rebran la totalitat de les càrregues degudes a l’estat inicial.
-

A l’anàlisi, cada etapa de projecte es simularà en dues fases, la primera
anomenada fase de relaxació i la segona, fase de pressió efectiva; únicament la
fase de pressió efectiva serà rellevant per la revisió dels sistemes de suport,
estabilització i reforçament.

La tècnica per simular l’anterior amb un programa d’elements finits bidimensional
s’il·lustra a la Figura 23.

El valor del coeficient  pot ser assignat “d’acord a l’experiència” del projectista tot i
que existeixen diferents publicacions que han tractat aquest tema (Schikora 1984,
Kielbasa i Duddeck 1991, Peli et al. 1991, Baudendistel 1984). No obstant els resultats
que es presenten a la literatura són més aviat de caràcter qualitatiu, degut a que els
factors de reducció depenen d’un gran número de factors difícils de correlacionar com
els paràmetres dels materials, la rigidesa del suport, la longitud dels avanços, la
longitud de túnel sense suportar i el clar de l’excavació. Més encara, les publicacions
tracten bàsicament l’excavació de túnels a secció completa, mentre que l’excavació
per etapes és una pràctica comuna.

En conclusió, durant la fase de projecte, és necessari fer estudis de sensibilitat i
analitzar la forma en que evolucionen els factors que importa conèixer, com els
desplaçaments i l’extensió de la zona plàstica, per a diferents valors del coeficient de
relaxament i posteriorment, com es comporten els sistemes de suport, estabilització i
reforçament al rebre les càrregues remanents i la manera en que aquests influeixen a
l’estat final assolit per l’excavació.
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Figura 18- Esquema d’anàlisis bidimensional. Mètode Beta

MODEL MECÀNIC DEL SOSTENIMENT

Per a modelitzar l’estructura del sosteniment mitjançant el mètode d’elements finits
van ser utilitzats elements especials tipus placa. Aquests elements són adequats per a
representar estructures primes al terreny amb característiques importants de rigidesa
a la flexió i rigidesa a la direcció normal. Els paràmetres mecànics més importants dels
elements placa són la rigidesa a la flexió EI i la rigidesa axial EA; a partir d’aquests dos
paràmetres es calcula el gruix equivalent deq mitjançant l’equació:

deq = 12

EI
EA

(Ap.22)

En models d’elements finits de dos dimensions, els objectes placa estan compostos per
elements biga, els quals tenen tres graus de llibertat per nus: dos graus de llibertat per
la traslació (ux, uy) i un grau de llibertat pel gir (gir sobre el plànol x-y). Els elements
biga estan basats a la teoria de bigues de Mindlin que és aplicable a bigues flexionades
per tallant. Els elements poden canviar la seva longitud quan una força axial és
aplicada, també poden convertir-se en materials plàstics si s’assoleixen els valors de
moment flector màxim o la força axial màxima. Els moments flectors i forces axials són
calculats pels punts de tensions, els quals són punts ubicats a una distància 1 deq 3
2
per sobre i per sota de la línia central de l’objecte placa.
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Figura 19. Posició dels nusos i punts de tensions en un element biga
de 3 nusos.
És important notar que el canvi a la relació EI/EA canviarà el gruix deq i a la vegada la
distància de separació entre els punts de tensions.
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És a dir, que l’element es manté en el rang elàstic mentre es compleixi la relació
(Ap1.46); una vegada que en l’element es compleix que la relació és igual a un, aquest
es comporta plàsticament. En general, la falla de l’element es produeix per flexió
(produint una ròtula plàstica), aleshores, al anar augmentant la càrrega sobre el
sosteniment, l’element plastificat rep més força axial i redueix el seu moment flector,
mentre els esforços es redistribueixen al llarg de l’estructura. La falla del sosteniment
complet es produeix quan el nombre d’elements plastificats és tal que no és possible
conservar en equilibri l’estructura.

RESUM DE LES CARACTERISTIQUES GEOTECNIQUES DE PROJECTE

Les característiques geotècniques dels substrat rocós definides en l’apartat 1.2.4,
apareixen reflexats en forma de resum a la següent taula.
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Substrat rocós - Resum de les propietats geomecaniques
Paràmetres geomecànics
Litologia

Calcoesquistes del Eoce

Pes específic

2.79 T/m3

Resistència a la compressió simple*

197 Kp/cm2

Resistència a la tracció indirecta

5.56 Kp/cm2

Mòdul de Young de la roca

1.19 E5 Kp/cm2

Coeficient de Poisson

0.19

Mòdul relatiu (E /RCS)

604

Mòdul d’elasticitat Dinàmic

1.32 E5 Kp/cm2

Angle de fregament intern efectiu de pic

36.5º
0.23 Kg/cm2

Cohesió efectiva de pic
Angle de fregament intern efectiu residual

31.8º
0 Kg/cm2

Cohesió efectiva residual
Capacitat de contacte bulb terreny
Resistència en punta **

ζu 1.52 Mpa
De 0.9 a 2 RCS a per empotraments de 6 a 15 diàmetres en
roca sana
2.38 104 Kg/cm2

Mòdul de deformació estàtic del massís
Paràmetres del massís rocós
CLASSIFICACIONS GEOMECANIQUES
GSI

35

ISRM

IV

RQD

58
RIPABILITAT DEL MASSIS

Índex Schimazeq

0.0874 Kn/m

Contingut en quars Equivalent

0.24

Índex Cerchar

0.57

Relació entre RCS i la resistència a la tracció

סT/ סc = 0.32

Taula 3.- Resum de les característiques geotècniques del substrat rocós.

87

Informe geològic geotècnic del projecte de la via ferrada de Serra Canals
* Càlcul d’estabilitat dels vessants 15.2 Mpa, per la ripabilitat 27 Mpa
** Com el RQD és inferior a 60 i RCS es inferior a 20 es recomana no considerar a
aquets valor

En quant a les característiques geomecàniques del massís, s’han establert dos sistemes
de classificacions de massissos rocosos.

El valor del RMR va ser definit per, Bieniawski al 1973 amb una segona versió al 1979,
els valors del RMRBASIC, per famílies, els valors deduïts són:
-

F1: 64

-

F2: 59

-

F3: 58

-

F4: 36

El valor del SMR va ser definit per, Romana al 1985, 1993, i 1997, permet estimar de
forma objectiva el factor de ajustament en funció de la orientació de les
discontinuïtats mètode de projecte i forma de trencament previsible:

Junta

F1

F2

F3

F4

SMR per famílies

Tipus

F1

0.43

1

-50

0

37.5

IVa

F2

0.15

1

-50

0

57

III a

F3

0.15

1

-50

0

51

III a

F4

0.15

1

-50

0

29

IVa

Per tant i segons la classificació de Bieniaswki les famílies donen lloc a un talús de
diferents classes.

Per tenir una primera aproximació del grau de la estabilitat dels talussos projectats hi
ha un gràfic que relaciona els angles dels talussos estables en funció del RMR
observats,

Lausbacher

amb

aquest

gràfic

va

proposar

un

sistema

de

predimensionament de talussos estables en funció del seguiment de talussos de cortes
mineras.
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En base a la relació entre el valor de l’índex RMR, i l’angle estable de talussos en
mineria deduït a partir de l’evolució de talussos de una alçada inferior a 50 metres.
Lausbacher va proposar l’angle necessari sense mesures de sosteniment.

ANGLE TALÚS EN FUNCIÓ DEL RMR
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I

III

III

IV

V

< 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

> 80

Figura 20.- Relació entre el valor de RMR, amb l’angle del talús estable, sense mesures
de sosteniment.

Per tant, i segons aquesta classificació empírica, en el cas mes favorable els talussos de
projecte, sense mesures de sosteniment, que tinguin una pendent superior a 55 graus
poden presentar problemes de despreniments.

Famílies de discontinuïtats

1.- La família 1, és la família que presenta una direcció i cabussament mitjà de
118/60 cap al nordest. Es tracta de una família amb una continuïtat mitjana, la
separació entre les obertures de la estratificació és superiora 5 mm, els plans de
discontinuïtat és presenten lleugerament rugoses, no hi ha replè entre els plans, no hi
ha flux d’aigua entre juntes, i les discontinuïtats es presenta de lleugerament a
moderadament meteoritzada.
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2.- La família 2, es la família que presenta una direcció i un cabussament mitjà
de 000/57 cap al est. Es tracta de una família de diaclases amb una continuïtat mitjana,
la separació entre les obertures de les diaclases és superiora 5 mm, els plans de
discontinuïtat és presenten lleugerament rugoses, no hi ha replè entre els plans, no hi
ha flux d’aigua entre juntes, i les discontinuïtats es presenten de lleugerament a
moderadament meteoritzada, hi ha una forta presencia d’estries amb un eix
aproximadament perpendicular a la direcció de capa .

3.- Família 3, es la família formada pels plans de pissarrositat i d’esquitositat,
molt mes penetrativa en la boca nord que en la boca sud, que presenta una direcció i
un cabussament mitjà de 083/62º cap al oest nord oest. Es tracta de una família amb
una continuïtat mitjana, la separació entre les obertures de les diaclases és de 0.1 a 0.5
mm, les diaclases és presenten lleugerament rugoses,no hi ha replè ni flux d’aigua
entre juntes, i la discontinuïtat es presenta de lleugerament a moderadament
meteoritzada.

4.- Família 4 es la família que presenta una direcció i un cabussament mitjà de
111/62 cap Sud oest. Es tracta de una família amb una persistència baixa, la separació
entre les obertures de les diaclases és de 0.1 a 0.5 mm, les diaclases és presenten
lleugerament rugoses, no hi ha replè, no hi ha flux d’aigua entre juntes, i la
discontinuïtat es presenta de lleugerament a moderadament meteoritzada.

Degut a que la descripció de les famílies s’ha fet a partir dels afloraments observats a
zones properes, és possible que apareixen noves famílies de discontinuïtats, sobre tot
en afloraments amb altra orientació diferent als de la zona de l’estació geomecànica.

1.7.- RESUM I CONCLUSIONS

1.- LA ROCA PRESENTA DE FORMA GENÈRICA 4 FAMÍLIES DE
DISCONTINUÏTATS I HI HA SIGNES DE INESTABILITATS ASSOCIADES A LES
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CAIGUDES DE ROQUES, AMB ABUNDANTS CICATRIUS RESULTAT DE LA
DINÀMICA DE CAIGUDES DE BLOCS.

2.- EL SUBSTRAT ROCÓS TE UNA GRAN QUANTITAT D’EVIDÈNCIES DE
CIRCULACIÓ D’AIGUA AL SI DE LA SEVA FORMACIÓ AMB INDICADORS DE
MORFOLOGIES CÀRSTIQUES DERIVADES DE AQUESTOS PROCESSOS DE
DISSOLUCIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA DIFERENCIA DE PH ENTRE
L’AIGUA DE PLUJA I/O FREÀTICA , ESSENCIALMENT ACIDA I ELS
CARBONATS, BASICS.

3.- ATENENT ALS ASSAJOS IN SITU REALITZATS ES RECOMANA QUE LA
FONDÀRIES MÍNIMES SIGUIN DE 10 CM PER ESAGRONS ESSENT
OBLIGATORI QUE LA EMPRESA QUE FACI LES VIES REPORTI LES
CONDICIONS DEL SUBSTRAT QUAN HI HAGI U CANVI DE LITOLOGIA PER
PODER MODIFICAR SI ESCAU AQUESTA FONDÀRIA.

4.- PELS PONTS COLGANT SIRAN NECESSARIS ANCORATGES DE CABLES
TIPUS GA 7001 DE UNA LONGITUD DE 8 METRES AMB 5 METRES DE
LONGITUD LLIURE I 3 DE BULB EL DIÀMETRE DE LA PERFORACIÓ I LA
LONGITUD FINAL DE L’ANCORATGE ESTARÀ DEFINIDA PER LES
SOL·LICITACIONS DEL FABRICANT PERÒ ELS ANCORATGES ACTIUS MAI
TINDRAN UNA MENOR PROFUNDITAT D’EMPOTRAMENT.

5.- PER LA COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS DE PROLONGACIÓ DEL CABLE I
LES SEVES BASES SERÀ NECESSARI UNA CLAU DINAMOMETRICA O UN
GAT HIDRÀULIC PER FER PROVES DE TENSIÓ SIMPLES I COMPLERTES PER
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ASSEGURAR QUE EL SISTEMA ARRIBA A 1200 DAN SEGONS NORMA UNE
EN 795.

6.- ELS TALUSSOS DE PROJECTE TENEN UNES PENDENTS MITJANES DE
84. A PARTIR DELS VALORS DEL RMRBASIC OBTINGUTS DE L’ESTUDI DE
TRENCAMENT I APLICANT LA CORRELACIÓ DE LAUSBACHER ( A PARTIR
DE L’ANÀLISI EMPÍRIC DELS TALUSSOS DE PROJECTE ), QUE LA TOTALITAT
DELS TALUSSOS DE PROJECTE SÓN INESTABLES I PER TANT ÉS
NECESSÀRIA QUE LA EMPRESA ENCARREGADA DE LA INSTAL·LACIÓ
TINGUI UNA EXPERIÈNCIA DEMOSTRADA EN TRACTAMENT DE TALUSSOS
PER TAL DE QUE ELS INSTAL·LADORS DE LA LÍNIA DE VIDA
CONJUNTAMENT AMB LA PROPIETAT I LA DF PUGUIN PORPOSAR CANVIS
EN EL TRAÇAT DE LA MATEIXA ATES LES CARACTERÍSTIQUES
GEOTÈCNIQUES DE L’ESTAT DE TRENCAMENT DE LES ZONES SUPERIORS.
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1. OBJECTIU DEL PROJECTE
El present document és l’Estudi d’Impacte Ambiental del “Projecte de Via Ferrada de Serra Canals”.
L’objecte d’aquest estudi d’impacte ambiental és avaluar l’impacte ambiental que implicarà la
construcció de la via ferrada a l’emplaçament escollit.
En el present document es descriuran els principals impactes ambientals que puguin derivar-se de la
implantació de la via ferrada, així dotar d’unes mesures correctores per a que el seu impacte sigui
mínim.

1.1.

DADES DEL PROJECTE

El projecte contempla la definició del traçat de la via ferrada al seu pas per Serra Canals.
Les característiques fonamentals de la via que es pretén construir són:

1.2.

•

Més de 500 metres de trams verticals.

•

2 ponts nepalís

MARC LEGAL

La legislació base ha estat:
-

Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, de la Generalitat de Catalunya.

-

“Ley 6/2001, de 8 de maig, que modifica el “Real Decreto Legislativo” 1302/1986, de 28-6-1986
(RCL 1986/2113), de “Evaluación de Impacto Ambiental”.

-

“Real Decreto Legislativo” 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el reglament per a
l’execució del “Real Decret Legislatiu” 1302/1986.

-

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, de la Generalitat de
Catalunya.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya.

-

Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya.

-

Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes de la
flora autòctona de Catalunya.

-

Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a
Catalunya, de la Generalitat de Catalunya.

-

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.

-

Decret 12/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals d’interès comarcal i
d’interès local. Generalitat de Catalunya.

-

Decret 214/87, de 9 de juny, sobre arbres monumentals, de la Generalitat de Catalunya.

-

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de
la Generalitat de Catalunya.

-

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i
flora silvestres.

-

Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres.

-

Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés
tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra la
contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor.

-

“Real Decreto” 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire
ambient en relació amb el diòxid sofre, diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom,
benzè i monòxid de carboni. Estat espanyol.

-

“Real Decreto” 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.

-

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

-

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.

-

Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l’u per cent cultural.

Altres complementàries:
-

Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la Directiva
85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats
sobre el medi ambient.

-

Directiva del Consell del 27 de juny de 1985, relativa a l’avaluació de les repercussions de
determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. (85/337/CEE).

-

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn, de la Generalitat de Catalunya.

-

Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, de la Generalitat de Catalunya.

-

Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, de la Generalitat de
Catalunya.

-

Llei 3/1988 de protecció dels animals, parcialment modificada per la Llei 3/1994, de 20 d’abril
de la Generalitat de Catalunya.

-

“Real Decreto” 1541/1994, de 8 de juliol. Modifica l’annex número 1 del “Reglamento de la
Administración pública del agua y de la planificación hidrològica aprobado por el Real Decreto
927/1988, de 29-7-1988”.

-

Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental, de la Generalitat de Catalunya.

-

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

-

Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, de la Generalitat de
Catalunya.

-

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, de la
Generalitat de Catalunya.

-

Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme

2. DESCRIPCIÓ DEL MEDI
2.1.

MARC GEOFÍSIC I HISTÒRIC

La zona d’estudi està situada al sud de la comarca de l’Alt Urgell, concretament al terme municipal
d’Oliana. La via ferrada estarà situada en la zona de Serra Canals al marge dret de l’actual carretera C14.

Figura: Localització de la comarca de l’Alt Urgell(esquerra) i del municipi d’Oliana (dreta).

El municipi d’Oliana té una extensió de 31,84 km2 i se situa entre els nuclis de Coll de Nargó i Ponts
llevant del riu Segre. Concretament Oliana inclou els nuclis del propi Oliana, El Castell i Les Anoves.
A la riba esquerra del Segre, limita a ponent amb Peramola, al nord amb el Coll de Nargó, a llevant
amb Odèn (Solsonès) i al sud amb les terres de Bassella, a la comarca de l'Alt Urgell. El municipi
s'estén des del canal d'Oliana, al nord, fins a la proximitat del turó del Pauet, de la Serra d'Oliana. El
canal d'Oliana està format pel congost dels Espluvins i pel pas de la Garantia, obert al Segre a
travessar les Serres de Turp i d'Aubenç. Aquest congost constitueix un límit notable entre l'Alt Urgell
estricte, Prepirineu, i el Segre Mitjà, amb el pantà d'Oliana.
En la següent gràfica es detallen algunes de les principals característiques del municipi d’Oliana.
2

2

Municipi

Altitud (m)

Superfície (km )

Població (hab 2017)

Densitat (hab/km )

Oliana

476

31,84

1.826

57,35

Taula. Principals característiques del municipi d’Oliana. Font: Institut d’Estadística de Catalunya

La carretera C-14, uneix Salou amb Adrall, i travessa el terme municipal d’Oliana. Aquesta carretera
travessa la comarca de l’Alt Urgell de sud a nord, fins arribar al terme municipal d’Adrall on es
transforma en Carretera Nacional N-145.
A grans trets, el relleu és muntanyenc trobant-se situat a la part sud del Pirineu formada per roca
calcària amb Orientació Nord-Nord-Oest als peus del Segre.

Espais protegits
La zona objecte d’estudi no es troba en cap espai protegit. De fet es troba entre dos parcs naturals: el
Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural Cadí-Moixeró.
Malgrat això caldrà tenir algunes consideracions en quant a la vegetació protegida relativament a
prop de Serra Canals i que caldrà tenir en consideració per la seva protecció.

2.2.

CLIMATOLOGIA

La zona d’estudi està orientada cap a l'oest i té un alt gradient altitudinal que varia dels 608 metres
sobre el nivell del mar en la llera del riu de Perles, a l'oest, fins als 2.379 en el Pedró dels Quatre
Batlles (el major cim del Port del Compte), a l'est. Aquests fets donen lloc a un paisatge excepcional
format per relleus alts i valls profundes que, al seu torn, configuren diferents zones amb microclimes
característics a cada una.
Les temperatures mitjanes oscil·len entre els 6.8 ºC a Organyà i els 12.3 ºC al Port del Compte, amb
fenòmens d'inversió tèrmica en el fons de la vall en els mesos hivernals. A causa d'aquestes
característiques climàtiques, es troben zones que pertanyen a la regió euro-siberiana i també d'altres
que són típicament mediterrànies, és a dir, que la zona d’estudi es troba entre aquestes dues regions
climàtiques i, per aquest motiu, es parla de clima prepirinenc (Moisés et al., 2004).
La pluviometria és alta degut a que el relleu muntanyós genera precipitacions orogràfiques, oscil·lant
entre els 656 mm a Organyà i els 1016 mm als cims del Port del Compte, on els valors màxims es
donen a la primavera i l'estiu, i els valors mínims durant el hivern, sent la estació més seca. Així doncs,
la sequera no és un fenomen important en cap dels microclimes que es troben a la vall, tot i que les
àrees més propenses a patir-ne són les situades a les zones de solana més baixes, atès que allà s'hi
troben els sòls amb menors reserves hídriques.
Precipitació
(mm)
Organyà

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

37,7

19,7

37,5

57,4

82,4

58,5

42,6

71,6

75,9

71,0

72,6

30,0

Tuixén

63,4

44,3

124,6

81,6

41,7

51,5

89,8

67,0

113,3 205,7

97,3

74,9

Port del
Comte

49,0

50,4

61,0

84,0 117,7

99,6

86,6

98,4

133,8

94,5

53,3

87,9

Taula. Precipitacions anuals del 2017.
Pel que fa a les precipitacions en forma de neu, són especialment importants als cims del Port del
Compte donat que entre desembre i abril es poden donar entre 3.5 i 5 dies de neu cada mes, podent
persistir des de novembre fins al maig. En resum, el clima es caracteritza per la sequedat de l'aire,
poques pluges en els mesos freds, pluges tempestuoses a la primavera i l'estiu, i oscil·lacions
tèrmiques marcades.

2.3.

ATMOSFERA

La descripció de la qualitat de l’aire a la zona d’estudi s’ha realitzat a partir de l’estudi de les emissions
atmosfèriques i condicions de dispersió a l’atmosfera. Aquesta informació s’ha obtingut de les
observacions de camp i del document de delimitació de zones de qualitat de l’aire (ZQA) del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH).
Emissions: A la zona d’estudi, el principal focus d’emissió de contaminants a l’atmosfera és la
carretera C-14, amb un trànsit moderat. Per altra banda no s’ha detectat en el municipi cap activitat
industrial amb destacables emissions a l’atmosfera.

Condicions de dispersió: El corredor d’estudi es situa en una zona muntanyenca que es veu poc
afectada per la brisa, i que a l’hivern s’hi formen inversions tèrmiques per refredament nocturn.
Immissions: No s’han trobat dades d’immissions atmosfèriques de la zona d’estudi. L’estació de la
XVPCA més propera a la zona és la situada a la ciutat de Lleida. Aquestes dades no es poden
extrapolar a aquesta zona, tenint en compte les diferències d’emissions.
Els mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori de Catalunya enfront la contaminació atmosfèrica
del DMAH no mostren informació sobre l’àrea d’estudi. No obstant, englobant les dades anteriorment
comentades, es de preveure una capacitat alta vers el SO2, el CO i les partícules i una vulnerabilitat
molt baixa en relació a aquests mateixos contaminants.

2.4.

SOROLL

L’estat acústic actual de la zona d’estudi és el propi del medi rural. En general el soroll ambiental és
baix tot i que hi ha augments puntuals però notables dels nivells sonors, principalment com a
conseqüència dels vehicles que circulen per la carretera propera C-14.
Actualment (setembre 2018), no hi ha cap habitatge situat en la zona d’estudi. Totes les edificacions
properes corresponen a granges, magatzems o edificacions enderrocades o ja corresponen a les
habitatges del municipi d’Oliana.

2.5.

HIDROLOGIA

El riu Segre travessa el municipi de nord a sud actuant com a límit municipal per l'oest. A l'altura de la
Serra dels Canals hi ha la presa d'Oliana, que origina aigües amunt del pantà del mateix nom.
Perpendiculars al riu Segre, i seguint un eix est-oest, hi ha tot un seguit de torrents i barrancs: barranc
del Turp, riu de Sant Joan, riu de la Móra Comdal, Rasa de Valldan, torrent de Reixa, rasa del ARCA,
riera de Altés. Aquests torrents, amb poc cabal però amb aigües permanents, conserven en general
comunitats naturals d'interès, malgrat les seves parts més baixes, travessant les àrees agrícoles
properes al municipi, perden bona part de la seva estructura ecològica i es converteixen en espais
estrets de desguàs amb vegetació molt banalitzada. L'horta d'Oliana està regada també per la sèquia
del Molí.
El pantà d'Oliana, la presa de la qual va ser acabada l'any 1959, regula principalment les aigües del riu
Segre, tot i que també la dels altres rius i torrents de menor entitat com són els rius Sallent i Perles. És
un embassament de moderades dimensions, allargat i sense grans heterogeneïtats en el seu eix
longitudinal. Les aigües es destinen principalment al regadiu, mitjançant el canal d'Urgell i
l'aprofitament hidroelèctric. També s'utilitza amb finalitats recreatives com pesca, bany i navegació,
tot i que les escarpades riberes limiten aquests usos.
L'estudi de la qualitat de l'aigua del pantà d'Oliana, realitzat l'any 2003 per encàrrec de la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en el marc del seguiment de la qualitat de les aigües en pantans
de zones sensibles, determinen la qualitat de les aigües de l'embassament d'Oliana com "deficientdolenta", segons la classificació definida per la Directiva Marc de l'Aigua (Annex V), que atén a
indicadors de densitat i biomassa de les algues, clorofil·la, cianofícies tòxiques, transparència,
oxigenació a hipolímnion, concentració de partícules i variació de volum.
Agafant en consideració la qualitat de les aigües de l'embassament, determinades fins a la mateixa
presa, els valors de qualitat aigües avall de la presa tampoc són millors.
Una de les principals finalitats de la Directiva Marc de l'Aigua (60/2000 / EC) i de les normatives
estatals (RDL 1/2001) i autonòmiques (Llei 6/1999) és la d'aconseguir el bon estat de les masses del
aigua superficial (estat ecològic), que ha de ser compatible amb un ús racional del recurs, i una millora
i protecció del sistema natural. Així doncs, les actuacions sobre els espais fluvials hauran d'anar
encaminades cap a:

- Restaurar i millorar l'estructura i funcionalitat del sistema natural aquàtic de manera integrada, si
aquesta és la finalitat de l'obra o projecte.
- Preservar l'estructura i funcionalitat del sistema natural aquàtic de manera integrada com a mínim
tal com estava abans de l'execució de l'obra o projecte, si la finalitat d'aquest és una altra.
Un altre aspecte que influirà notablement en la hidrologia de la zona és la construcció de la presa de
cua a l'embassament de Rialb, que té com a objectius establir una làmina d'aigua estable com a
solució de resolgui tant les necessitats paisatgístiques i de conservació de les comunitats biològiques
de ribera, com per a l'aprofitament socioeconòmic de la comarca. Els objectius del projecte són:
- Reduir la banda àrida de la cua del pantà.
- Adaptar la cua del pantà establint les condicions òptimes per facilitar la implantació i consolidació de
les comunitats biològiques.
- Establir les condicions paisatgístiques i ambientals favorables per fomentar la proliferació de noves
activitats econòmiques associades al turisme i l'oci, que subsisteixen a causa de la disminució de
l'activitat econòmica resultant de la pèrdua de les superfícies de cultiu ubicades en el vas del pantà de
Rialb.

2.5.1.

Hidrologia subterrània

Les principals formacions aqüíferes d’aquesta àrea estan formades pels al·luvials del riu Segre, i pers
ventalls al·luvials dels rius que desemboquen al riu Segre.
A uns quilòmetres de la zona d’estudi hi ha un punt de control de la xarxa d’aigües subterrànies de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els resultats que s’han pogut recopilar d’aquesta estació de
control són els següents.
RD
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1138/1990
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2/2/2005
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0,5

0,05
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Bicarbonats (mg/l)

-

-
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-
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38,3
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35,4

CE-lab (μS/m)
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Clorurs (mg/l)
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136,7

179,4

206,6

Duresa (mg/l)

-

-
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1039,8

1727,1

Magnesi (mg/l)

-
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26,6

25,3
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Nitrats (mg/l)
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29,8
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Nitrits (mg/l)

0,5

-

0,3

0,08

0,2

pH-lab (u pH)

6,5-9,5

-

7,3

7,6

7,3

Potassi (mg/l)

-

10

8,17

3,61

2,26

Silici (mg/l)

-

-

38,89

39,64

35,94

Sodi (mg/l)

200

20

165,3

117,7

158,1

Sulfats (mg/l)

250

25

44

75

62

-

-

5,1

4,8

4
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200
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<60

<60

<60

Antimoni total (μg/l)

5

-

<10

<4

<4

Arsènic total (μg/l)

10

-

<5

<5

<5

Bari total (μg/l)

-

100

<10

4,8

0,3

Cadmi total (μg/l)

5

-

<5

<0,5

<0,5

Cobalt total (μg/l)

-

-

<10

<1

1

Coure total (μg/l)

200

100

<10

<3

<3

Crom total (μg/l)

50

-

<5

<4

<4

Ferro total (μg/l)

200

50

<50

<20

<20

Manganès total (μg/l)

50

20

<10

<5

<5

-

-

<10

<5

<10

Níquel total (μg/l)

20

-

<20

<5

<5

Plom total (μg/l)

10

-

<10

<5

<5

Seleni total (μg/l)

10

-

<10

5

8

-

100

<20

50

7

Paràmetre
Alumini total (μg/l)

Molibdè total (μg/l)

Zinc total (μg/l)

Taula: Resultat de les anàlisis dels paràmetres fisico-químics de l’estació més propera a la zona d’estudi

Per avaluar les dades s’ha tingut en compte els valors límits del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer
pel què s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Aquest decret va
derogar el Real Decret 1138/1990, de 14 de setembre, en el què s’aprova la Reglamentació
Tecnicosanitària per a abastament i control de la qualitat de les aigües potables. Per absència en la
legislació vigent, també s’han tingut en compte els valors guies fixats per aquest darrer Real Decret.

2.5.2.

Hidrologia superficial

La zona d’estudi forma part de la conca hidrogràfica del Segre principalment. La xarxa hidrogràfica
marca clarament els aspectes orogràfics del municipi. Hi ha una sèrie de cursos que desguassen per
l’oest al riu de la Vansa com ara el torrent de Gol i el barranc de Bocagelera que recull per l’est les
aigües del barranc de Caferna i del de Forn. El sector meridional correspon a la conca del riu de Perles
que es forma en l’aiguabarreig que hi ha al nucli d’Alinyà on s’uneixen, d’una banda, la rasa de Vallllonga, que porta les aigües de les serres de Campelles i d’Odèn i rep les aigües de la rasa de l’Escura i
de la Cabaneta, i de l’altra, el riu de la Peça, que baixa del coll d’Ares. Aigües amunt el riu de la Peça
rep per l’esquerra el barranc de l’Alzina, que baixa del cap de la Guàrdia.
El primer tram del riu de Perles és conegut també com a riu d’Alinyà. Aigües amunt del nucli de
Perles, aquest curs rep per la dreta la rasa de Portell, i passat el nucli rep per l’esquerra el torrent de
Coll de Boix. L’afluent més important del riu de Perles és el riu de Canelles, que desguassa per la
dreta, poc abans del límit amb Coll de Nargó, a l’indret de l’Hostal del Betran, a ponent del nucli de
Canelles. Aquest riu es forma sota els colls de la Maçana i de la Nou.
El riu de la Vansa i el riu Perles son els que presenten un cabal més important i tenen estiatges molt
marcats. En els torrents i els barrancs el cabal varia molt.

Figura: Xarxa hidrogràfica de la zona d’estudi

2.6.

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

El municipi d'Oliana està situat just a la meitat de l'anticlinal d'Oliana, que és l’estructura més
septentrional del conjunt de plecs i encavalcaments desenganxats per sobre de les sals eocèniques de
la Formació de Cardona. La característica principal del conjunt de plecs és la de tenir anticlinals
relativament estrets i sinclinals amb la base àmplia i plana, paral·lela al nivell dels plecs desenganxats.
Tot i que mostra una direcció paral·lela als altres plecs, les seves característiques el fan ser totalment
diferent. L’anticlinal té una llarga cartogràfica de 14 km amb una traça orientada en direcció NE-SO,
amb una cresta doblement inclinada que li dóna una forma característica en superfície.
El nucli de l'anticlinal està format per margues blaves de l'Eocè, de la formació d’Igualada, que passen
a ser més detrítiques i fossilíferes cap al sostre i que apareixen als voltants del nucli urbà. Al flanc SE
de l'anticlinal afloren els guixos equivalents a les sals de la formació de Cardona intercalats amb sèries
de margues. Per sobre dels sediments marins, aflora una potent sèrie de conglomerats, guixos i
pelites continentals de la formació de Solsona, que forma els cingles i penya-segats del nord del
municipi.
Per la seva importància geològica, l'anticlinal d'Oliana està inclòs en l'inventari de Geotops i Geozones
realitzat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat i és el nombre 126. L'anticlinal d'Oliana
aflora al nord-oest i al nord-est del poble d'Oliana (assentat en el nucli de l'anticlinal, sobre margues
marines de la part alta de l'Eocè mitjà). El anticlinal d'Oliana constitueix un exemple representatiu del
límit oriental de la zona surpirinenca (inclou mantells de corriment de Serres marginals, Montsec i
Boixols). També és molt il·lustratiu dels sistemes d'encavalcaments i plecs del Pirineu, i de les
relacions que tindria lloc entre la tectònica i els processos sedimentaris i geomorfològics.
L’anticlinal d'Oliana està situat al bloc inferior del sistema de rampes obliqües del Segre. El
encavalcament més meridional del sistema de rampes posa contacte, el nord de l'anticlinal d'Oliana
amb els mantells de corriment de les Serres marginals i del Montsec. En el flanc nord d'aquest
anticlinal es preserva un conjunt de sediments tectònics relacionats amb la sèrie d'encavalcaments
que permeten definir la seqüència de deformació d'aquests.
L'interès geològic de la regió d'Oliana és múltiple:
-

-

Tectònic, ja que permet veure els plecs i encavalcaments i la seqüència d'aquests. És un dels
únics llocs al món on s'observa una seqüència de deformació a l'interior.
Tectònica i sedimentació, ja que permet deduir la seqüència de deformació gràcies als
sediments (en el flanc SE de l'anticlinal s'observen nombroses discordances angulars que
indiquen que el creixement de l'anticlinal va ser sincrònic al dipòsit de les diferents unitats de
dipòsit continental situats per sobre de les margues del nucli anticlinal). Aquestes també ens
informen sobre l'activitat tectònica per mitjà dels blocs contenen i dels paleocorrents.
Tectònica i geomorfològica, ja que permeten veure l'evolució del paisatge geològic durant la
deformació i com els sistemes fluvials i al·luvials s'instal·len i migren com a conseqüència de
l'activitat tectònica.

L’anticlinal d'Oliana té doble inclinació de l'eix cap al NE i cap al SO, amb unes mitjanes d'uns 12 km
de longitud i uns amples de 2 km, i la seva convergència cap al SE.

2.7.

EDAFOLOGIA

La descripció dels sòls de la zona d’estudi s’ha realitzat a partir de la consulta del mapa de sòls
(1:50.000), de la seva corresponent interpretació i de les observacions realitzades a camp.
L’orientació dels vessants (obaga-solana) determina la composició i distribució de les espècies
vegetals. L’alzina (Quercus ilex subsp. Rotundifolia) és una de les espècies dominants al vessant
solana ja que resisteix bé la sequera i el bat del sol. Una vegetació molt diferenciada és la que hi ha la
vessant obaga. Hi trobem rouredes de roure martinenc (Quercus humilis) i pinedes de pinassa (Pinus
nigra) a les parts més baixes, i de pi roig (Pynus sylvestris) a les de més altitud.
El paisatge agrícola forma part també del paisatge de la zona, en menor grau.
Els boscos de ribera voregen el curs del riu Segre. La vegetació de ribera juga un paper molt important
en l’ecosistema fluvial. Les arrels dels arbres fixen el sòl, el tronc i les capçades dels arbres frenen
l’embat de l’aigua, acullen una rica comunitat de plantes i d’invertebrats, l’ombra dels arbres refresca
l’ambient i, en definitiva, els arbres milloren molt el paisatge del riu. Les espècies d’arbres que hi
viuen són el vern (Alnus glutinosa), el salze (Salix alba), la freixera (Fraxinus excelsior), i el clop
(Populus nigra). Acompanyant-los trobem arbustos com la sarga (Salix elaeagnos) i vimenera (Salix
purpurea).
És important remarcar que aquest bosc de ribera del riu Segre acull un total de 169 espècies diferents
ocells que representa una mica més de la meitat de les espècies que es poden veure a tota Catalunya.
És un punt important per a les aus migratòries ja que hi troben avituallament i hi descansen abans de
seguir el seu viatge.
No cal oblidar que els boscos de ribera esdevenen corredors biològics naturals, tan importants per fer
front a l’estat de fragmentació que pateix actualment el territori. És fonamental mantenir la
connectivitat dels espais naturals per evitar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes.

2.8.

VEGETACIÓ

L’estudi de la vegetació de la zona s’ha realitzat a partir de la informació recopilada durant les visites
de camp, de la consulta del banc de dades de biodiversitat de Catalunya i de la cartografia d’hàbitats
de Catalunya. L’anàlisi d’aquesta informació ha permès realitzar una valoració de la flora de la zona i
determinar l’existència d’elements d’interès.
La vegetació existent a la zona d’estudi és la següent:

UNITAT DE VEGETACIÓ
Vegetació Forestal
Boscos esclerofil.les
Boscos i màquies de carrasca (Quercus rotundifolia): Quercetum rotundifoliae
Boscos i bosquines caducifòlies
Roureda de roure valencià i roure subpirinenc (Quercus faginea + Q. Subpyrenaica):
Violo willkommii-Quercetum fagineae
Rouredes de roure martinenc i roure subpirinenc (Quercus pubescens + Q.
Subpyrenaica): Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis

UNITAT DE VEGETACIÓ
Bosquets mesòfils mixtos d'avellaners, tells i blades: Poo memoralisTilietum
platyphylli
Pollancredes i altres boscos mixtos de ribera: Populion albae
Sargars: Salicion triandro-neotrichae
Boscos i arbredes acicufolis
Bosc de pinassa (Pinus nigra ssp. Salzmannii): Lonicero xylosteiPinetum salzmannii
Pinedes de pinassa sense sotabosc forestal
Bosc de pi roig (Pinys sylvestris) calcícola i xeròfil : Primulo columnaePinetum
sylvestris teucrietosum catalaunicae
Boscos de pi roig calcícoles i mesòfils: Primulo columnae-Pinetum sylvestris + Polygalo
calcareae-Pinetum catalaunicae
Pinedes de pi roig sense sotabosc forestal
Pinedes de pi negre (Pinus uncinata) calcícoles i xeròfiles: Arctostaphylo uvae-ursiPinetum uncinatae
Pinedes de pi negre calcícoles i mesoxeròfiles: Pulsatillo fontqueriPinetum uncinatae i
afins
Pinedes mixtes de pinassa i pi roig
Pinedes mixtes de pi roig i pi negre
Altres boscos mixtes
Boscos mixtos de roures i pins (del Quercion pubescenti-sessiliflorae)
Vegetació arbustiva
Garrigues amb boix: (Quercetum cocciferae pistacietosum terebenthi)
Savinoses: Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae
Brolla de romani i sanguinària blava: Rosmarino officinalisLithospermetum fruticosi
Boixedes xeròfiles: Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis
Boixedes mesòfiles amb corner (del Quercion pubescenti-sessiliflorae)
Argelaguers (de les aliances Aphyllantion o Xerobromion)
Matollars xeroacàntics d'eriçó (Erinacea anthyllis). Erinaceo anthyllidisAnthyllidetum
montanae
Matollars subalpins de ginebró i boixerola (del Juniperon nanae)
Vegetació pradenca
Prats i pastures submontans i montans
Joncedes amb fenàs: Brachypodio phoeonicoidis-Aphyllanthetum monspeliensis
Joncedes i timonedes del Teucrio aragonensis-Thymetum fontqueri
Joncedes amb espígol: Aphyllantho monspeliensis-Lavandetum pyrenaicae
Prats secs emmatats de l'Ononidion striatae
Prats de pelaguers (Stipa pennata) de l'Ononidion striatae
Pastures xeròfiles montanes: Xerobromion erecti
Pastura mesòfil montana: Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae
Prats i pastures d'alta muntanya

UNITAT DE VEGETACIÓ
Pastura mesòfila altimontana i subalpina: Alchemillo flabellataeFestucetum
nigrescentis
Prat subalpí mesòfil de pèl caní (Nardus stricta): Alchemillo flabellataeNardetum
strictae
Prats d'ussona (Festuca gautieri) i afins: Festucions scopariae
Vegetació aquàtica i palustre
Jonqueres i herbassars higròfils mediterranis: Cirsio monspessulaniHoloschoenetum
Herbassars higròfils medioeuropeus de molínia (Molinia coerulea): Epipactidi
palustris-Molinietum coeruleae
Molleres basòfiles de muntanya: Caricetum davallianae
Vegetació d'àrees rocoses o pedregoses
Pedrusques calcàries montanes: Stipion calamagrostis
Tarteres i pedrusques calcàries d'alta muntanya: Iberidion spathulatae.
Badlands margosos
Vegetació casmofítica calcícola i termòfila: Asplenion glandulosi
Vegetació casmofítica calcícola de muntanya: Saxrifagion mediae
Vegetació arvense i antropogènica
Conreus herbacis de secà
Conreus llenyosos de secà
Conreus de regadiu i d'àrees humides
Plantacions de pollancres i carolines (Populus sp. pl.)
Conreus abandonats
Àrees urbanes
Pedreres, extraccions d'àrids i mines
Altres unitats
Codolars i llits fluvials mancats de vegetació llenyosa
Embassament

2.9.

FAUNA

L’estudi de la fauna s’ha basat en la realització d’inventaris faunístics que ha permès una posterior
valoració de les espècies de més interès. En l’actualitat (2018) es practica tant la caça major com la
menor. Entre les espècies cinegètiques destaquen: el senglar (Sus scrofa) en la caça major i la perdiu
(Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), la tórtola (Streptopelia turtur) el tudó (Columba
palumbus) i el conill (Oryctolagus cuniculus) en la caça menor.

2.9.1.

Biòtops

La fauna es majoritàriament de caràcter eurosiberià i la fauna representativa de l'alta muntanya és
escassa donat que l'altitud de les muntanyes no és tan alta com al Pirineu. A més, el canvi en
l'activitat rural i l'abandonament de molts camps de conreu ha fet disminuir les espècies lligades als
conreus, amb un augment de les espècies forestals montanes.
En concret, la fauna vertebrada es compon de 15 espècies de peixos, 8 d'amfibis, 12 de rèptils, 182
d'ocells i 35 de mamífers, tot i que les espècies probables i no localitzades són de 2 espècies més de
peixos, 2 d'amfibis, 4 de rèptils, 7 d'ocells i 18 de mamífers (Camprodon, 2004).
Les espècies típiques dels boscos són el gall fer (Tetrao urogallus), el cabirol (Capreolus capreolus), la
marta (Martes martes) i el picot negre (Dryocopus martius). També trobem gats salvatges (Felis
silvestris) i porcs senglars (Sus scrofa). En els prats i matollars s’hi troben llebres comunes (Lepus
europaeus), conills de bosc (Oryctolagus cuniculus) i guineus comunes (Vulpes vulpes). A les zones
rocoses habiten isards (Rupicapra rupicapra) i talpons de tartera (Chionomys nivalis). A les cingleres
de la muntanya nidifiquen grans rapinyaires. Als rius de la zona s’hi localitzen la truita autòctona
(Salmo trutta) i la llúdria (Lutra lutra), mentre que a les basses i aiguamolls, el tritó pirinenc
(Calotriton asper) i la granota roja (Rana temporaria).
A prop de la zona d’estudi es troba l’única àrea que és l'única regió d'Europa on nidifiquen i es poden
observar fàcilment les quatre espècies de voltors europees, que són el voltor negre (Aegypius
monachus), el trencalòs (Gypaetus barbatus), l'aufrany (Neophron percnopterus) i el voltor comú
(Gyps fulvus). Per aquest motiu, les espècies més valorades de la vall són aquests carronyaires, tot i
que també s'hi troben àguiles daurades (Aquila chrysaetos), falcons peregrins (Falco peregrinus) i ducs
(Bubo bubo). Per últim, els ramaders locals col·laboren en la conservació i recuperació de la ramaderia
a la vall, utilitzant races autòctones.

2.9.2.

Inventari d’espècies

En les taules següents es citen les espècies de vertebrats de presència segura o probable en l’àrea
d’estudi, agrupades per classes i famílies. Aquestes dades s’han obtingut tant a partir del treball de
camp propi, com de la consulta de la informació disponible en bibliografia i bases de dades. Per als
ocells només s’han tingut en compte les espècies nidificants a la zona i que poden utilitzar
regularment el perímetre immediat de les obres, però no les que poden fer un ús diferent qualitativament o quantitativament- d’aquest perímetre (migrants, hivernants o nidificants en zones
apartades), ja que aquestes es considera que són molt menys afectades pels treballs.
Estat de conservació-Categoria segons els criteris de la UICN (2001) assignada a cada espècie per aquestes obres de
referència: atles i llibres vermells de rèptils i amfibis i de mamífers d’Espanya (Pleguezuelos et al. 2002; Palomo & Gisbert
2002) i atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 (ICO 2004). Per als ocells, doncs, la categoria conservacionista
correspon a Catalunya, mentre que per als amfibis, rèptils i mamífers correspon al conjunt de l’estat. Categories: CR-En perill
crític; EN-En perill; VU-Vulnerable; NT-Quasi Amenaçada; LC-No Amenaçada. Es ressalten en vermell les espècies que es
consideren amenaçades (categories CR, EN o VU).
Protecció legal-S’indica si estan incloses en alguna llista d’espècies protegides a escala catalana (CAT), espanyola (ESP) o
europea (EUR). Les normatives considerades són aquestes:

-Catalunya: Annex II de la Llei 3/1988 i actualitzacions d’aquesta (ordres 10/4/1997 i 23/11/1999); A-D: categoria de
protecció en ordre decreixent.
-Espanya: Reial Decret 439/1990 (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) i modificació Ordre MAM 10/3/200 i
MAM/1498/2006; EP: “En perill d’extinció”, V: “Espècies vulnerables”, IE: “Espècies d’interès especial”.
-Europa: Directiva 97/49 referida a ocells (només es consideren les espècies de l’annex I) i Directives 92/43 i 97/62 referides
a hàbitats i espècies (es consideren les espècies dels annexos II –espècies per a les quals és necessari dessignar zones
especials de conservació- i IV –que requereixen protecció estricta-).
AMFIBIS

FAMÍLIA
Espècie (Nom vulgar + nom científic)
DISCOGLÒSSIDS
Tòtil (Alytes obstetricans)
PELODÍTIDS
Gripau pigallat (Pelodytes punctatus)
PELOBÀTIDS
Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)
BUFÒNIDS
Gripau comú (Bufo bufo)
Gripau corredor (Bufo calamita)
RÀNIDS
Granota verda (Rana perezi)

Estat
conservació

Protecció legal
CAT
ESP

EUR

NT

D

IE

IV

LC

D

IE

NT

D

IE

IV

LC
LC

D
D

IE

IV

LC

RÈPTILS
FAMÍLIA
Espècie (Nom vulgar + nom científic)
GECÒNIDS
Dragó (Tarentola mauritanica)
LACÈRTIDS
Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
Sargantaner cendrós (Psammodromus hispanicus)
Sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus)
Llangardaix comú (Timon lepidus)
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
COLÚBRIDS
Serp verda (Malpolon monspessulanus)
Serp blanca (Elaphe scalaris)
Serp d’aigua (Natrix maura)
Serp llisa meridional (Coronella girondica)

Estat
conservació

Protecció legal
CAT
ESP

LC

D

IE

LC
LC
LC
LC
LC

D
C
D
C
C

IE
IE
IE

LC
LC
LC
LC

D
D
D
D

IE
IE
IE
IE

EUR

OCELLS
FAMÍLIA
Espècie (Nom vulgar + nom científic)
ANÀTIDS
Ànec collverd (Anas platyrrhynchos)
ACCIPÍTRIDS
Arpella pàl.lida (Circus cyaneus)
Esparver cendrós (Circus pygargus)
FALCÒNIDS
Xoriguer petit (Falco naumanni)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
FASIÀNIDS
Perdiu roja (Alectoris rufa)
Guatlla (Coturnix coturnix)

Estat
conservació

Protecció legal
CAT
ESP

EUR

LC
EN
EN

B
B

IE
V

I
I

EN
LC
NT

B
C
B

IE
IE
IE

I

VU
DD

RÀL.LIDS
Polla d’aigua (Gallinula chloropus)
OTÍDIDS
Sisó (Tetrax tetrax)
BURÍNIDS
Torlit (Burhinus oedicnemus)
COLÚMBIDS
Xixella (Columba oenas)
Tudó (Columba palumbus)
Tórtora vulgar (Streptopelia turtur)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
CUCÚLIDS
Cucut reial (Clamator glandarius)
Cucut (Cuculus canorus)
TITÒNIDS
Òliba (Tyto alba)
ESTRÍGIDS
Xot (Otus scops)
Mussol (Athene noctua)
Mussol banyut (Asio otus)
CAPRIMÚLGIDS
Siboc (Caprimulgus ruficollis)
APÒDIDS
Falciot negre (Apus apus)
MERÒPIDS
Abellerol (Merops apiaster)
CORÀCIDS
Gaig blau (Coracias garrulus)
UPÚPIDS
Puput (Upupa epops)
PÍCIDS
Colltort (Jynx torquilla)
Pigot verd (Picus viridis)
ALÀUDIDS
Calàndria (Melanocorypha calandra)
Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)
Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Cogullada fosca (Galerida theklae)
Alosa (Alauda arvensis)
HIRUNDÍNIDS
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
MOTACÍL.LIDS
Cuereta blanca (Motacilla alba)
TÚRDIDS
Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Bitxac comú (Saxicola torquatus)
Còlit ros (Oenanthe hispanica)
Merla (Turdus merula)
SÍLVIDS
Rossinyol bastard (Cettia cetti)
Trist (Cisticola juncidis)
Bosqueta (Hippolais polyglota)
Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiter pàl.lid (Phylloscopus bonelli)

NT
EN

C

IE

I

VU

C

IE

I

NT
LC
VU
NT

D

VU
LC

C
D

IE
IE

NT

C

IE

NT
NT
DD

C
C
C

IE
IE
IE

LC

C

IE

LC

D

IE

LC

C

IE

VU

C

IE

LC

C

IE

NT
LC

C
C

IE
IE

NT
EN
NT
LC
LC

D
D
D
D

IE
IE
IE
IE

LC
LC

D
D

IE
IE

LC

D

IE

LC
LC
NT
LC

D
D
D

IE
IE
IE

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

D
D
D
D
D
D
D
D

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

I
IE

I

I
I
I

MUSCICÀPIDS
Papamosques gris (Muscicapa striata)
PÀRIDS
Mallerenga blava (Parus caeruleus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
REMÍZIDS
Teixidor (Remiz pendulinus)
ORIÒLIDS
Oriol (Oriolus oriolus)
LÀNIDS
Botxí (Lanius meridionalis)
Capsigrany (Lanius senator)
CÒRVIDS
Garsa (Pica pica)
Gralla (Corvus monedula)
Cornella (Corvus corone)
ESTÚRNIDS
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estronell negre (Sturnus unicolor)
PASSÈRIDS
Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal xarrec (Passer montanus)
Pardal roquer (Petronia petronia)
FRINGÍL.LIDS
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Gafarró (Serinus serinus)
Verdum (Carduelis chloris)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Passerell (Carduelis cannabina)
EMBERÍZIDS
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Cruixidell (Miliaria calandra)

NT

D

IE

LC
LC

D
D

IE
IE

LC

D

IE

LC

D

IE

VU
NT

D
D

IE
IE

D

IE

LC
VU
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC

D

LC
LC

D
D

I

IE
IE

MAMÍFERS
FAMÍLIA
Espècie (Nom vulgar + nom científic)
ERINACÈIDS
Eriçó clar (Atelerix algirus)
SORÍCIDS
Musaranya nana (Suncus etruscus)
Musaranya comuna (Crocidura russula)
LEPÒRIDS
Llebre comuna (Lepus europaeus)
Conill (Oryctolagus cuniculus)
GLÍRIDS
Liró comú (Elyomis quercinus)
MÚRIDS
Rata negra (Rattus rattus)
Rata bruna (Rattus novegicus)
Ratolí casolà (Mus domesticus)
Ratolí de camp (Mus spretus)
Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
Talpó comú (Microtus duodecimcostatus)
SÚIDS
Porc senglar (Sus scrofa)
MUSTÈLIDS
Mostela (Mustela nivalis)

Estat
conservació
DD
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD

Protecció legal
CAT
ESP
C

IE

EUR
IV

Fagina (Martes foina)
Toixó (Meles meles)
CÀNIDS
Guineu (Vulpes vulpes)
VIVÈRRIDS
Gineta (Genetta genetta)

LC
LC
LC
LC

No totes les espècies citades en la llista estan presents de forma regular en l’entorn immediat, però sí
en zones properes, i es considera que hi ha una probabilitat alta que hi apareguin esporàdicament o
en facin un ús temporal.
Cal fer algunes puntualitzacions sobre diverses espècies que tenen interès per estar amenaçades. En
el cas del xoriguer petit, l’arpella pàl·lida i l’esparver cendrós, durant el període de realització del
treball, no hi ha constància que hagin criat en el corredor; no obstant, com que són espècies que
nidifiquen en llocs pròxims i que sovint mostren poca fidelitat al punt de cria, no seria sorprenent que
en algun moment criïn en la zona estudiada. En el cas de la xurra (Pterocles orientalis), que és una de
les espècies prioritàries de la ZEPA Secans de la Noguera i que no hem inclòs a la llista, no cria a la
zona però hi pot aparèixer de forma irregular.

2.9.3.

Àrees protegides

Si bé, la zona concreta no està inclosa en un àrea protegida, sí que es troba molt propera a altres
zones protegides, i per tant caldrà tenir una especial atenció a totes les operacions a realitzar.
Les zones són les següents:
• Espai d’Interès Natural Serres d’Odèn - Port del Comte
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) és l’instrument de planificació de nivell superior que forma el
sistema d’espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori (dins del
Pla territorial de Catalunya). Els objectius principals són establir uns espais naturals protegits que
representin la riquesa paisatgística i biodiversitat catalana i donar-los una protecció bàsica.
• Reserva Nacional de Caça del Cadí
La reserva nacional de caça del Cadí té una extensió de quasi 47 mil hectàrees situades en el
Prepirineu central català. Gran part del seu territori forma part del Parc Natural del Cadí-Moixeró; la
resta del territori ha estat declarada espai d’Interès Natural. Tot el conjunt de la reserva nacional de
caça està continguda en una zona de protecció especial per les aus (ZEPA).
• Xarxa Natura 2000
La Xarxa Natura 2000 és una iniciativa europea d’espais Naturals d’interès comunitari que tenen
importància per la conservació de la natura i la protecció d’aus. El seu objectiu és fer compatible la
protecció d’espècies i hàbitats perquè es mantinguin en bon estat i evitar la degradació generada per
l’activitat antròpica. Gràcies a aquest marc legal es garanteix la protecció del patrimoni natural i
defensar aquells hàbitats i espècies que millor el representen. Natura 2000 consta de dos tipus
d’espais:
- Zones d’Especial Protecció per les aus (ZEPA); són aprovades directament per la Generalitat de
Catalunya.
- Zones Especials de Conservació (ZEC); la Generalitat proposa la llista de Llocs d’importància
Comunitària (LIC), que la Comissió Europea aprova definitivament.
Posteriorment, la Generalitat les declara com a ZEC. Citat anteriorment, a Catalunya, tots els espais
de la xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) s’inclouen automàticament al PEIN en el moment de la seva
declaració.

2.10.
2.10.1.

PAISATGE
Inventari dels principals aspectes del paisatge

El paisatge natural de la zona estudiada està format completament per zona de muntanya estant tot
el traçat dins d’aquest àmbit muntanyenc.
El pàrquing associat a la via ferrada sí que estarà a fora d’aquest paisatge de muntanya, però encara
està per determinar la zona exacta, per la qual cosa, no es pot fer l’estudi concret de la zona
d’aparcaments.

2.10.2.

Determinació de la qualitat ambiental de la unitat de paisatge

La qualitat ambiental s’ha definit per a la unitat descrita anteriorment. Aquesta qualitat ambiental
s’entén com a resultat de la integració de la qualitat visual i la fragilitat o vulnerabilitat visual del
paisatge.
Unitat paisatgística muntanyenca
La qualitat visual de la unitat és alta. Té majoritàriament un relleu molt abrupte i amb complexitat de
formes. Està format bàsicament per roca natural i arbrat de diferents espècies.
La fragilitat visual és alta (poca capacitat per ocultar activitats) degut a la dimensió i forma de la
unitat, al relleu escarpat, a la major facilitat d’accés d’observadors potencials i a què les formacions
vegetals dominants tenen poca alçada en algunes zones del traçat.

2.10.3.

Visibilitat

La unitat paisatgística estudiada es caracteritza per tenir una bona visibilitat de la seva àrea degut a la
topografia del terreny (molt desnivell). Cal destacar l’existència de diverses carreteres (C-14 i
carretera a nuclis habitats) per on circulen observadors potencials que no tendeixen a una focalització
de les vistes ja que els obstacles visuals són molt puntuals i permeten una expansió d’aquestes.
La intervisibitat normalment s’analitza des de les unitats diferenciades. En aquest cas solament s’ha
diferenciat una sola unitat, però s’ha cregut convenient avaluar la intervisibilitat. S’ha seleccionat la
mateixa C-14 cap a Oliana per realitzar aquesta avaluació per dues raons. En primer lloc es tracta d’un
punt freqüentat per visites turístiques (accés a nuclis i escalada), i en segon lloc és un dels indrets més
propers adjacents a l’àrea d’estudi.
Existeix una major intervisibilitat des del citat viaducte cap a la unitat estudiada degut principalment a
la menor alçada i una visibilitat quasi directe, que permeten una bona visibilitat. Des d’aquest indret
les vistes són molt obertes i extenses
Des de la unitat paisatgística descrita anteriorment cal dir que es tracta d’un paisatge panoràmic.

2.11.

PATRIMONI HISTÒRICO – ARTÍSTIC

L’estudi del patrimoni arquitectònic s’ha fet en base a la consulta de la Carta Arqueològica i l’Inventari
de Patrimoni Arquitectònic del municipi d’Oliana.
L'origen de la població es centra en l'antic castell d'Oliana (on avui està l'entitat Castell d'Oliana). Els
principals punts d'interès cultural i arquitectònic del municipi són:
- El Pou de Gel: als afores d'Oliana, vora el riu de la Flor, es pot trobar el antic Pou de Gel. Es tracta
d'una singular construcció, totalment soterrada, de base circular i acabada en volta de mitja esfera.
S'accedia per un túnel estretíssim, en forma d'aquest. En aquest pou s'emmagatzemava el glaç que,
per congelació natural, s'obtenia en bases situades a l'exterior.
- L'Ermita de Sant Andreu del Castell: capella romànica-llombarda documentada del segle XII, de traç
senzill, consta d'una nau única i amb volta tubular. el campanar de torre de tres pisos està adossat a
la façana sud. Situada al turó on es s'assentava el nucli antic del poble, al marge esquerre de l'ampla
vall, al peu mateix dels primers contraforts del massís de Sant Honorat i de les Serres dels Canals,
d'Oliana, de Aubençs i del Turp.
La zona de la via ferrada, en cap cas, no afectarà el patrimoni històric d’Oliana.

2.11.1.

Patrimoni Arqueològic

Carta arqueològica
La Carta Arqueològic del municipi d’Oliana no documenta cap punt d’interès arqueològic situat en el
corredor d’estudi.

2.11.2.

Patrimoni Arquitectònic

L’Inventari de Patrimoni Arquitectònic no documenta cap element d’interès arquitectònic a la zona
d’estudi.

2.12.
2.12.1.

USOS DEL SÒL I PLANEJAMENT
Usos del sòl

L’ús dominant de la via ferrada objecte d’estudi és forestal exclusivament. Com ja s’ha comentat amb
anterioritat i com està detallat a l’annex corresponent, la via ferrada transcorre per la muntanya per
la qual cosa no queda afectada per cap altre ús.
Com també s’ha comentat amb anterioritat, en el futur caldrà estudiar la zona d’aparcament que
estarà situada en un altre indret i, per tant, tindrà les seves especificitats concretes.

2.12.2.

Planejament

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament d’Oliana a data de setembre de 2018, el municipi no
disposa de normes subsidiàries aprovades.

2.13.
2.13.1.

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
Infrastructures

Una característica de la fisonomia de la zona d’estudi és l’entrellat de camins i carreteres i
explotacions existents. A continuació es recull una descripció de la principal xarxa viària bàsica i rural.
Carretera C-14, de Salou a Adrall (eix Pre-Pirinenc), transcorre de nord a sud a l’altra banda
del riu Segre que es troba a tocar de la zona d’estudi. Aquesta carretera comunica el territori
català de nord a sud, des de la zona costanera fins a la zona pirinenca.

Fotografia: Vista de la C-14.

Carretera d’accés a nuclis: carreteres estreta i asfaltada que dóna accés a diversos així com a
diverses finques d’aquesta zona i a zones agrícoles properes.

Fotografia: Carretera d’accés a nuclis.

2.13.2.

Serveis

No es detecten cap tipus de serveis a la zona de l’obra de la via ferrada.

2.14.

ESTUDI SOCIO – ECONÒMIC

L’estudi socio-econòmic de la zona d’estudi es basa en l’anàlisi de les dades de població, d’economia i
de mobilitat del municipi d’Oliana. Aquestes dades s’han obtingut de la base de dades de municipis i
de la base de dades de mobilitat intermunicipal i intercomarcal de la web de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.

2.14.1.

Població

Durant les últimes dècades, la població d’Oliana ha sofert, seguint la tendència habitual de les zones
de muntanya rurals de Catalunya, un descens important. Concretament, mentre que el cens el 1981
era de 2.104 persones, el 2017 la xifra s’havia reduït a 1.826 habitants distribuïts de la manera
següent:

Nucli de població

Habitants

Oliana

1.783

Els Castells

70

Les Anoves

17
Figura: Cens d’Oliana el 2017

Cal dir que no tota la població censada viu de forma permanent al municipi, ja que sovint són
residències de cap de setmana o d’estiu.
Les causes del despoblament s’expliquen per diverses causes: causes estructurals, causes conjunturals
i les causes degudes específicament al medi físic. Les causes estructurals són les degudes al canvi de
model de producció, el qual va passar de la producció per l’autoconsum a la producció amb finalitats
comercials, que va fer que el territori no suportés les noves demandes del mercat. També es dóna el
cas del desarrelament progressiu dels habitants que treballen fora, els quals acaben abandonant les
terres i camps de cultius.
Les causes conjunturals tenen relació amb la manca de serveis i equipaments propers i, finalment, les
degudes al medi físic s’expliquen pel relleu abrupte i el clima més extrem de la muntanya que fan que
s’hagi d’invertir més diners i esforços per produir el mateix que a la plana, així com la manca de
comoditats en la vida quotidiana.

2.14.2.

Economia

Agricultura
L’agricultura ha estat sempre l’activitat econòmica predominant de la zona i els seus productes eren
molt apreciats. Actualment, més de la meitat dels conreus estan dedicats a plantes farratgeres
(trepadella, alfals i barreges) per tal d’alimentar el bestiar, mentre que el conreu de patata i cereals
ocupa poc més del 6% de la superfície agrícola.
Els motius de la baixa rendibilitat agrícola són diversos: conreus de petites dimensions, fragmentats
en l’espai, sòls pedregosos, pendents pronunciats, etc.
L’abandonament de les terrasses agrícoles i els cultius ha provocat un progressiu avanç del bosc.
A més, la proximitat dels boscos als cultius i la fauna de caça de la zona, on encara perdura una certa
tradició cinegètica, ha provocat alguns incidents als horts causats principalment per senglars.
Ramaderia
Pràcticament la totalitat dels propietaris practiquen una ramaderia extensiva, principalment vaques,
però també ovelles i cabres, destinades majoritàriament a la producció de carn i llet. Les pastures
ocupen un 25% de la superfície del territori.
Activitats extractives
Existeixen quatre activitats extractives, actualment totes abandonades, una mina de lignits
anomenada la Mina Juanita la qual està restaurada des del 2002, una d’argiles i dues de graves
(Ferrer-Montoro, 2011).
El pantà d’Oliana
A pocs quilòmetres de la zona d’estudi trobem el pantà d’Oliana, el qual recull les aigües provinents
del riu Segre i els seus afluents com el riu Perles-Alinyà. El pantà té la funció de regular els cabals del
riu i assegurar el consum i els regatges d’estiu dels canals d’Urgell, així com la producció d’energia
hidroelèctrica. Va ser inaugurat el 1959, té una capacitat de 101 hm3 i el salt té una potència de 37,8
MW, produint en anys normals 100 milions de kWh.
Hi ha una manca de dades pel que fa a la relació entre les activitats econòmiques que es
desenvolupen a la vall i l’ús dels recursos hídrics.

2.14.3.

Mobilitat

L’estudi de la mobilitat s’ha realitzat a partir de la valoració dels desplaçaments obligats per
residència-treball i residència-estudi, segons el mitjà de transport.
En termes generals, el municipi d’Oliana té una diferència negativa entre els moviments atrets
comparat amb els generats. Per tant, es tracta d’un municipi que es veu en la necessitat de desplaçarse cap a altres localitats tant per treballar com per estudiar. Aquests desplaçament són
majoritàriament, d’una durada mitja de 10-20 min i 31-45 min per desplaçaments per raons de treball
i d’estudi respectivament. El mitjà de transport individual és clarament el més utilitzat.

Els fluxos de mobilitat obligada (residència-treball i residència-estudi) es dirigeixen principalment cap
a La Seu d’Urgell (27%). Altres destins per ordre d’importància són: Andorra, Lleida i altres municipis.

2.15.

RISC D’INCENDI FORESTAL

El municipi d’Oliana s’inclou com a zona d’alt risc d’incendi segons el Decret 64/1995.

2.15.1.

Anàlisis de les dades d’incendis

Segons la informació facilitada pel Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el període 1985-2003 es van produir un total
de 9 incendis. En s’indiquen les extensions consumides de formacions vegetals.
Període

ha arbrades

ha no arbrades

ha forestals

1985 - 2003

16,05

12,70

28,75

Taula: Superfície afectada pels incendis en el municipi en el període 1985 - 2003

De forma general, l’hora d’inici dels incendis se situa en les hores centrals del dia si són intencionats o
per negligències. Els incendis deguts a causes naturals (llamps, etc.) s’inicien al vespre..

Intencionats
33%

Causes naturals
22%
Negligències
34%
Causes
desconegudes
11%

Figura: Percentatge d’incendis en funció de la causa presumible en el municipi. Font: Direcció General de Medi
Natural. Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

2.16.

IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES

A continuació s’identifiquen, caracteritzen i valoren els diferents impactes que es preveu que tindran
lloc com a conseqüència de la construcció i explotació de la nova variant.

2.17.

IMPACTES SOBRE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA

La modificació de la qualitat atmosfèrica té lloc en dues etapes clarament diferenciades, la fase de
construcció i la fase d’explotació de la nova variant. Aquestes dues fases produeixen contaminants de
característiques diferents.
Fase de construcció
L’impacte més important que es produirà sobre la qualitat atmosfèrica en la fase d’obres és
l’augment de partícules en suspensió a l’aire com a conseqüència dels moviments de terra (extracció,
excavació, moviments de preparació, etc.), el transport de material, les tasques d’esbrossada, etc.
Totes aquestes accions es realitzen només durant les hores de feina i la seva incidència és local.
Fase d’explotació
En la fase d’explotació els impactes són conseqüència de l’ús directa de la infraestructura. No es
preveu cap tipus d’augment atès a les característiques de la infraestructura.

2.18.

AFECCIONS ACÚSTIQUES

Els impactes acústics es produiran tant en la fase de construcció com en la d’explotació de la via
ferrada.
Fase de construcció
En la fase de construcció es produeixen sorolls puntuals i continus degut a les activitats de la pròpia
obra (excavacions, moviment de maquinària, càrrega i descàrrega de materials, etc.).
Al nucli urbà, aquesta afecció es preveu poc important tenint en compte que les obres es realitzaran
força allunyades de la població.
Fase d’explotació
La construcció de la nova via ferrada no ha d’augmentar l’impacte actual atès al seu baix impacte en
tots els àmbits.
Actualment, no hi ha cap habitatge proper a les alternatives estudiades, per tant s’ha de descartar

2.19.

AFECCIONS A LA HIDROLOGIA

Aigües subterrànies
No es preveu cap tipus d’afecció a les aigües subterrànies més enllà de petits abocaments durant
l’execució de l’obra, la qual cosa s’haurà de vigilar.
Aigües superficials
No es preveu cap tipus d’afectació a les aigües superficials.

2.20.

IMPACTE SOBRE LA GEOLOGIA

El principal impacte de la nova variant sobre la geologia ve donat per l’adaptació de la traça a la
topografia existent. Tots els terrenys travessats són terrenys forestals amb pendent elevat. El
moviment de terres previst prové bàsicament de la necessitat de salvaguardar aquests desnivells del
terreny.
En relació a altres possibles impactes sobre la geologia, s’ha d’esmentar que l’Estudi Informatiu
preveu que tots els talussos siguin 3H: 2V.

2.21.

AFECCIONS A L’EDAFOLOGIA

L’afectació a l’edafologia serà mínima ja que el traçat discorre bàsicament per terreny amb poca
existència d’arbrat.

2.22.

AFECCIONS A LA VEGETACIÓ

Tenint en compte la poca singularitat florística dels terrenys afectats els impactes es consideren poc
importants. L’impacte sobre la flora més important es produirà en la zona on comença la via ferrada
essent igualment poc important.

2.23.

AFECCIONS A LA FAUNA

Pèrdua i/o alteració d’hàbitats
No es preveuen impactes en aquest sentit atès al grau de les obres.
Efecte barrera
No es preveu un efecte barrera destacable.
Destrucció directa d’elements de la fauna
No es preveu la destrucció directa d’elements de fauna.

2.24.

AFECCIONS AL PAISATGE

L’impacte sobre la qualitat paisatgística serà igualment molt baixa i tindrà una integració en el
paisatge actual quasi complert i la seva visibilitat i intrusió visual, per tant, serà mínima.

2.25.

AFECCIONS AL PATRIMONI CULTURAL

Patrimoni arqueològic
No hi ha cap jaciment arqueològic documentat que es pugui veure afectat.
Patrimoni arquitectònic
La nova variant no afecta a cap element de Patrimoni arquitectònic.

2.26.

AFECCIONS ALS USOS DEL SÒL I PLANEJAMENT

L’obra dissenyada no té cap afecció a l’ús forestal en el que discorre la via ferrada.

2.27.

AFECCIONS A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

Les afeccions a infraestructures i serveis que provocarà la variant seran negatives i tindran lloc
sobretot durant la fase de construcció. Aquests impactes repercutiran majoritàriament sobre la
població local.

2.28.

AFECCIONS SOCIO-ECONÒMIQUES

La nova variant genera impactes positius sobre el medi socio-econòmic. Els impactes positius
repercuteixen directament sobre un nombre més elevat de persones que visitaran la via ferrada.
Impactes positius
Els impactes socio-econòmics positius de la nova variant són la possible creació de llocs de treballs en
fase de construcció.
També cal esmentar com a impacte socio-econòmic positiu, l’afecció als diversos negocis (bar,
benzinera, etc.) ubicats actualment al municipi d’Oliana.
Impactes negatius
No es preveuen impactes negatius.

2.29.

AFECCIONS AL RISC D’INCENDI FORESTAL

No es preveu que la construcció de la via ferrada tingui afecció sobre el risc d’incendi forestal ja que
l’activitat que es desenvoluparà és de baix risc en aquest sentit. No obstant cal recordar que segons el
Decret 64/1995, el municipi d’Oliana és considerat com una zona d’alt risc d’incendi forestal durant el
període comprès des del 15 de juny fins al 15 de setembre.

2.30.

MATRIU D’IMPACTES

2.30.1.

Metodologia utilitzada en les matrius

S’ha realitzat una matriu de caracterització i avaluació d’impactes que inclou els impactes en la fase
d’obres i en la fase d’explotació. Cada impacte s’ha determinat segons es realitzin o no les mesures
preventives i correctores proposades. L’impacte residual és aquell que quedarà tot i haver realitzat les
mesures correctores.
S’utilitzen per a la caracterització i la valoració les definicions del Real Decreto 1131/1988, de 30 de
setembre, pel qual s’aprova el reglament per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, a més d’altres definicions exigides pel Departament
de Medi Ambient (referents a l’aparició de l’impacte, a l’extensió de l’impacte i a la seva situació
respecte de l’origen). Aquestes caracteritzacions són:
1. Segons la intensitat: grau d’alteració produïda i severitat dels efectes causats pels impactes
negatius.
-

Efecte mínim: Aquell que es pot demostrar que no és notable.

-

Efecte notable: Aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient,
dels recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament,
que produeixi o pugui produir en el futur, repercussions apreciables als
mateixos.

2. Segons el signe:
-

Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica
com per la població en general, dins del context d’una anàlisi completa, dels
costos i beneficis genèrics i de les externalitats de l’actuació contemplada.

-

Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en una pèrdua de valor naturalístic,
estètic-cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica, o en un augment dels
perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió o colmatació i demés riscos
ambientals en discordança amb l’estructura ecològico-geogràfica i la
personalitat d’una localitat determinada.

3. Segons la incidència:
-

Efecte directe: Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte
ambiental.

-

Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa incidència immediata respecta
a la interdependència, o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental
amb un altre.

4. Segons el tipus de sistema actiu:
-

Efecte simple: Aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental (o
aquell, el mode d’acció del qual és individualitzat), sense conseqüències en la

inducció de nous efectes, ni en la de la seva acumulació, ni en la de la seva
sinèrgia.
-

Efecte acumulatiu: Aquell que al prolongar-se en el temps l’acció de l’agent
inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, ja que no existeixen
mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal similar a la de l’increment de
l’agent causant del mal.

-

Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència
simultània de diversos agents, suposa una incidència ambiental major que
l’efecte suma de les incidències individuals contemplades aïlladament. Així
mateix, s’inclou dins d’aquest tipus aquell efecte, el mode d’acció del qual,
indueix a l’aparició en el temps d’altres nous.

5. Segons l’aparició:
-

A curt termini: Aquell la incidència del qual pot manifestar-se dins del temps
comprès en un cicle anual.

-

A mig termini: Aquell la incidència del qual es pot manifestar abans de cinc
anys.

-

A llarg termini: Aquell la incidència del qual es pot manifestar després dels cinc
anys.

6. Segons la persistència:
-

Efecte permanent: Aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de
factors d’acció predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de
relacions ecològiques o ambientals presents al lloc.

-

Efecte temporal: Aquell que suposa una alteració no permanent en el temps,
amb un termini temporal de manifestació que pot estimar-se o determinar-se.

7. Segons la reversibilitat:
-

Efecte reversible: Aquell que suposa una alteració que pot ser assimilada per
l’entorn de forma mesurable, a mig termini, degut al funcionament dels
processos naturals de la successió ecològica, i dels mecanismes
d’autodepuració del medi.

-

Efecte irreversible: Aquell que suposa la impossibilitat, o la “dificultat extrema”,
de retornar a la situació anterior a l’acció que el produeix.

8. Segons la recuperabilitat:
-

Efecte recuperable: Aquell que suposo una alteració que pot eliminar-se, bé per
l’acció natural, bé per l’acció humana, i , també aquell que suposa una alteració
que pot ser reemplaçable.

-

Efecte irrecuperable: Aquell que suposa una alteració o pèrdua que és
impossible de reparar o restaurar, tant per l’acció natural com per la humana.

9. Segons la seva periodicitat:
-

Efecte periòdic: Aquell que es manifesta amb un mode d’acció intermitents i
continu en el temps.

-

Efecte d’aparició irregular: Aquell que es manifesta de forma imprevisible en el
temps, i que té alteracions que és precís avaluar en funció d’una probabilitat
d’ocurrència, sobretot en aquelles circumstàncies no periòdiques ni contínues,
però de gravetat excepcional.

10. Segons la manifestació:
-

Efecte continu: Aquell que es manifesta com una alteració constant en el
temps, acumulada o no.

-

Efecte discontinu: Aquell que es manifesta a través d’alteracions irregulars o
intermitents en la seva permanència.

11. Segons l’extensió: Fa referència a si un determinat impacte es manifesta al punt on
s’origina, o si pel contrari, també es manifesta a altres punts més allunyats.
-

Efecte localitzat

-

Efecte extensiu

12. Segons la situació: Indica on es produeix l’impacte independentment de la seva capacitat
d’extensió.
-

Proper a l’origen

-

Allunyat de l’origen

Valoració de l’impacte
Es fa en funció de l’efecte d’un determinat impacte sobre els factors ambientals, i del grau
d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades. Els impactes es valoren segons les
següents categories d’impactes:
- Compatible: Aquell impacte la recuperació del qual és immediata una vegada ha acabat
l’activitat que ho produeix, i no precisa de pràctiques protectores i correctores.
- Moderat: Aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques protectores o
correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert
temps.
- Sever: Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de mesures
correctores o protectores, i on, inclòs amb aquestes mesures, la recuperació requereix un
període de temps dilatat.

- Crític: Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte
es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense cap
possibilitat de recuperació, inclòs amb l’aplicació de mesures correctores.

2.30.2.

Matriu d’impactes (Fase de construcció i explotació)

2.31.

PRINCIPALS IMPACTES

Els principals impactes deriven de la construcció de la via ferrada:
-

el relleu

-

el paisatge

S’haurà d’adaptar el relleu al traçat de la via ferrada amb les petites implicacions que això comporta.
En aquest sentit està relacionat el paisatge.

3. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES
Per a la reordenació ecològica, estètica i paisatgística de l’àrea afectada, a continuació es descriuen
una sèrie de mesures preventives i correctores que tenen com a objectiu prevenir, anul·lar o
minimitzar alguns dels impactes descrits a l’apartat anterior.

3.1.

OCUPACIÓ DEL TERRENY

L’ocupació del terreny és un aspecte molt important durant les obres, que causa un gran nombre
d’impactes sobre la vegetació, la fauna, la geomorfologia, el paisatge, els usos del sòl, la població, etc.
És per això que és important prendre totes les mesures possibles perquè aquesta ocupació sigui la
mínima possible i afecti menys als valors naturals, socio-culturals i econòmics de la zona. Es proposen
les següents mesures preventives:
MC1) Durant la fase de replanteig, realitzar un marcatge estricte de les zones que seran afectades
per l’obra. En aquest marcatge s’inclou l’esbrossament.
MC2) Restaurar les superfícies d’ocupació temporal (zona d’abassegament de materials, caseta
d’obres, etc.) immediatament després que deixin de ser funcionals per l’obra.

3.2.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

En fase de construcció es recomana utilitzar una sèrie d’accions per tal de minimitzar els impactes
sobre l’atmosfera:
MC3) No realitzar les tasques d’esbrossada en l’època de floració.
MC4) Mantenir la maquinària en bones condicions.

3.3.

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Fase de construcció
MC5) Respectar al màxim les hores de descans de la població, limitant l’execució d’activitats
sorolloses a l’horari diürn (8-22 h).
MC6) Revisar i mantenir la maquinària en bon estat.
Fase d’explotació
Actualment, no hi ha cap receptor situat en les proximitats de la futura via ferrada.

3.4.

SÒLS

MC7) Recuperar la terra vegetal mitjançant la seva retirada, en cas de ser necessari, i el seu
convenient abassegament per una posterior reutilització.
MC8) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.

3.5.

FAUNA

MC9) No situar les zones de préstec de terres ni d’abocador en zones amb molt arbrat.

3.6.

REVEGETACIÓ I RESTAURACIÓ

MC10) Realitzar una correcta revegetació de les zones de afectades per l’obra, en cas de ser
necessari.

3.7.

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

MC11) Regular el trànsit de la carretera als nuclis habitats en cas de ser necessari un tall puntual..
MC12) Assegurar la continuïtat dels camins afectats.
MC13) Senyalitzar la zona d’obres.

3.8.

SOCIO-ECONÒMIQUES

Es consideren mesures d’índole socio-econòmic la majoria de les esmentades anteriorment.

3.9.

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

L’objectiu és realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats durant el període de
construcció, per tal d’evitar la posterior contaminació del sòl i l’aigua, i el deteriorament del paisatge,
etc. És important tenir present la necessitat d’informar al personal d’obra sobre com utilitzar-los.
Residus especials
MC14) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
MC15) Ubicar bidons tapats per a la recollida de l’oli usat, en la zona del parc de maquinària.
MC16) Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en un cubetó de seguretat la zona de magatzem de
productes especials, evitant així possibles infiltracions al terreny.
MC17) Construir una arqueta desgreixadora (arqueta sifonada) per a separar els olis, greixos i altres
hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de maquinària i/o taller.
MC18) Gestionar els residus correctament.

MC19) Disposar d’un dipòsit impermeabilitzat per a la neteja de les cubes i canaletes de formigó.
Perquè sigui efectiu, es recomana que aquest dipòsit se situï a prop de la zona on
descarregaran les cubes de formigó.
MC20) Gestionar els residus correctament. Tots els residus han de ser transportats i tractats per
transportistes i gestors autoritzats.
Residus no especials
MC21) Localitzar punts d’acopi temporal de residus no especials, degudament senyalitzats, distribuïts
en aquelles zones de major activitat. Aquests acopis s’hauran de retirar periòdicament a la
zona d’instal·lacions generals. Les instal·lacions generals tindran “punts nets” de superfície
suficient per acopiar els diversos materials per tipologies. S’ubicaran contenidors per a la
recollida selectiva de fusta, vidre, ferro, paper, plàstics i matèria orgànica. S’ha de preveure
un servei de recollida periòdica d’aquests contenidors.
Aigües residuals sanitàries
MC22) Dirigir les aigües residuals sanitàries procedents de la zona d’instal·lacions a la xarxa de
clavegueram existent, o en el seu defecte o incompatibilitat, acumular-les en un dipòsit
soterrat que presenti garanties d’impermeabilització o bé instal·lar una unitat depuradora.

MC1) Durant la fase de replanteig, realitzar un marcatge estricte de les zones que seran afectades per l’obra.
MC2) Restaurar les superfícies d’ocupació temporal.
MC3) No realitzar les tasques d’esbrossada en l’època de floració i pol·linització (abril-maig)
MC4) Mantenir la maquinària i les plantes de tractament en bones condicions.
MC5) Respectar al màxim les hores de descans de la població
MC6) Revisar i mantenir la maquinària en bon estat.
MC7) Recuperar la terra vegetal mitjançant la seva retirada i el seu convenient abassegament per una posterior reutilització.
MC8) Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats per a tal efecte.
MC9) No situar les zones de préstec de terres ni d’abocador en zones de molt arbrat.
MC10) Realitzar una correcta revegetació de les zones i de les zones d’ocupació temporal.
MC11) Regular el trànsit de la carretera en possibles talls com a conseqüència de les obres.
MC12) Assegurar la continuïtat dels camins afectats.
MC13) Senyalitzar la zona d’obres.
MC14) Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats per a tal efecte
MC15) Ubicar bidons tapats per a la recollida de l’oli usat, en la zona del parc de maquinària.
MC16) Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en un cubetó de seguretat la zona de magatzem de productes especials.
MC17) Construir una arqueta desgreixadora al parc de maquinària i/o taller.
MC18) Gestionar els residus correctament.

4. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
4.1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

El PVA té els següents objectius:
-

Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.

-

Proporcionar resultats específics pel que fa als valors d’impacte assolits pels
indicadors ambientals preseleccionats respecte dels previstos, determinant els
paràmetres de seguiment, la freqüència de controls, la duració, el període
d’aplicació i els llocs o àrees de mostreig i control, durant la fase d’obres i la
d’explotació

-

Controlar l’aplicació i eficiència de cadascuna de les mesures preventives i
correctores previstes en l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) i al Projecte.

-

Proposar noves mesures correctores si s’observa que els impactes són superiors
als previstos o insuficients les mesures correctores inicialment proposades.

Recordar però, que el PVA no té com a finalitat el control exhaustiu de la realització de les mesures
preventives i correctores proposades, tasca que correspon a la Direcció d’Obra del Projecte, sinó al
seguiment i control de la eficàcia de les mateixes.
S’establirà una metodologia de treball sistemàtica i adaptada específicament als condicionaments
propis de l’actuació, de manera que es garanteixi el control exhaustiu de la qualitat dels diferents
paràmetres ambientals que intervenen i/o es veuen afectats pel projecte de traçat, durant la fase de
construcció i en la d’explotació
El PVA es desenvoluparà en tres fases:
1ª fase: Constatació de l’estat preoperacional.
2ª fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase de construcció.
3ª fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase d’explotació.

4.2.

PRIMERA FASE: CONSTATACIÓ DE L’ESTAT PREOPERACIONAL

Com a condició complementària de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), abans de l’inici de les
obres, s’haurà de constituir una comissió mixta de concertació i control entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge i la Direcció General de Carreteres. Aquesta comissió tècnica vetllarà pel
contingut, la periodicitat, l’aplicació i l’època de realització de les mesures preventives i correctores
que assenyala l’Estudi d’Impacte Ambiental i la Declaració.
Es farà un control de les àrees d’afecció del projecte per determinar la situació de partida.
Cas que l’Estudi d’Impacte Ambiental no reflecteixi alguns aspectes importants amb suficient
profunditat, es faran nous estudis que permetin determinar de manera clara la situació amb la que
comparar a l’hora d’avaluar els impactes realment produïts.

Replanteig
Es comprovarà que abans del començament de la fase de construcció, les zones d’afecció
contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades, assegurant que la zona d’afecció
marcada es limita a la mínima imprescindible. Quedarà constància fotogràfica d’aquesta senyalització
prèvia a l’inici de l’obra.
Aquestes zones són:
-

límit d’ocupació

-

parc de maquinària

-

casetes d’obra

-

accessos a l’obra

-

abocadors temporals i definitius

Sistema hidrològic
Es realitzarà una inspecció visual per determinar l’estat preoperacional de la llera i dels entorns més
immediats de la zona de la nova via ferrada.
Edafologia
Mitjançant analítica es verificarà la qualitat del sòl, per tal de determinar les característiques naturals
del mateix, i d’aquesta manera decidir quina profunditat s’ha de decapar com a terra vegetal, per a la
restauració mediambiental de l’obra, en cas de ser necessari.
Vegetació i fauna
Es verificaran els inventaris existents sobre la vegetació i la fauna de la zona, comprovant l’existència
d’espècies de màxim valor.
Es marcaran els arbres i/o taques amb vegetació natural que estan tocant a l’obra i no hagin de ser
afectats per la mateixa. Caldrà marcar amb especial cura els límits de la massa de vegetació associada
amb la zona afectada.
Paisatge
Es realitzaran fotografies des de diferents punts perquè puguin servir de referència en una posterior
comparació de l’estat preoperacional, amb la situació en fase d’obres i en fase d’explotació.
En la mesura del possible, les fotografies que s’hagin de realitzar durant la fase d’obres i després
d’aquesta es prendran des del mateixos punts. Aquests punts han de ser triats en funció de la seva
utilitat pel seguiment de les feines i també per avaluar l’impacte paisatgístic de l’obra i la seva
recuperació ambiental.

4.3.

SEGONA FASE: CONTROL D’IMPACTES EN LA FASE D’OBRES

En general:

-

Es realitzarà un control visual quan es realitzin les visites d’obra..

-

Per a les instal·lacions auxiliars de l’obra, parc de maquinària, etc., s’ocuparà la mínima
superfície compatible amb l’execució de les obres. Es respectaran els arbres que puguin ser
presents a l’àrea, rodejant-los i integrant-los a les instal·lacions.

-

La superfície provisional imprescindible per a l’execució de les obres s’ocuparà només quan sigui
precís i es desocuparà tan aviat com sigui possible durant la vida de l’obra.

Concretament en la fase d’obra es realitzarà el seguiment de les afeccions següents:
Soroll
-

Es comprovarà el compliment del reglament “tipus” de la Generalitat de Catalunya.

-

Es comprovarà que es porten a terme totes les mesures preventives i correctores del plec de
condicions sobre proteccions contra el soroll en la fase de construcció, en especial:
- Limitació de la jornada laboral a l’horari diürn.
- Manteniment de la maquinària en bon estat.

Aire
Emissions de pols:
Els paràmetres quantificadors de les emissions de pols es mesuren en unitats de massa per temps i
unitat de superfície per a les partícules sedimentables i en unitats de massa per unitat de volum en
cas de partícules totals /sedimentables i en suspensió.
També s’ha de controlar la direcció dels contaminants i la seva concentració i permanència en
l’atmosfera.
La quantificació de les partícules totals es realitzarà amb mesuradors direccionals, que mesuren la
quantitat de pols en l’atmosfera i la direcció predominant del vent pel que es desplaça. Per a
l’amidament de les partícules sedimentables s’utilitzaran mesuradors estàtics, similars als
pluviòmetres.
La freqüència dels amidaments serà setmanal, en les hores en què les emissions de contaminants
siguin màximes. Es realitzarà una mitja abans del començament de l’activitat normal de l’obra, per
utilitzar posterioriorment el resultat com a paràmetre de referència.
La situació dels punts de mesura es determinarà durant l’obra, un cop el contractista decideixi la
ubicació definitiva de les instal·lacions d’obra i accessos.
Cas que el resultat de les anàlisis indiqui nivells de contaminació inadmissibles s’investigarà l’origen i
es comunicarà a la Direcció d’Obra, que decidirà les mesures oportunes.
Contaminants diversos:
Les estimacions d’emissió de contaminants de vehicles i la maquinària d’obra no fan necessari
realitzar analítiques determinades.

En tot cas, però, s’hauran de realitzar visites periòdiques a totes les zones de l’obra on es localitzin les
fonts emissores, tant de contaminants, com de pols i observar el compliment de les mesures
correctores:
Vegetació
-

Es controlarà l’eliminació de la vegetació al llarg de tot el traçat.

Risc d’incendis
-

A les obres, es prohibiran les fogueres no controlades, la poda incontrolada d’arbusts o arbres
per a llenya i qualsevol pràctica que produeixi danys a la vegetació i que produeixi un potencial
risc d’incendis. Es verificarà la retirada del total de les restes de tala produïts a l’obra de les
zones limítrofes amb la mateixa.

-

S’assegurarà el coneixement de la normativa aplicable sobre prevenció d’incendis forestals
(Decret 64/1995 de 7 de març) per part dels operaris i de tothom que participi en les obres. Si es
considera necessari es poden realitzar petits cursos de formació sobre el tema i sobre les
accions a prendre en cas d’incendi (Pla d’Emergència), amb l’objecte de conscienciar a tot el
personal de l’obra de l’alt risc d’incendi a la zona.

-

Es comprovarà que hi ha elaborat i que s’aplica un pla de treball, en quant a risc d’incendis, amb
les directrius generals de la Direcció General del Medi Natural.

-

Es verificarà la presència de les senyalitzacions adequades de risc d’incendi esmentades a les
mesures preventives, així com el compliment del resta de les mesures correctores esmentades.

Fauna
-

Es realitzarà un seguiment del comportament de l’avifauna i altres espècies faunístiques per
causa del soroll, alteracions del sòl, etc. i altres efectes derivats del moviment de maquinària i
accions de construcció de la via ferrada. Es controlaran els possibles allunyaments i efectes
induïts sobre les espècies animals. Aquest control es realitzarà en coordinació amb el Servei de
Protecció i Gestió de la Fauna de la Generalitat de Catalunya.

Residus i abocadors
-

Es comprovarà que hi ha els contenidors adients per a cada tipus de residu i que es troben als
llocs adequats, així com que aquests llocs estan correctament acondicionats amb la fi d’evitar
risc d’abocaments dels residus emmagatzemats.

-

Es verificarà periòdicament el contingut dels diferents contenidors i que són transportats
regularment i tractats per qui estigui autoritzat.

-

Es comprovarà l’existència d’un pla d’accions a realitzar en cas de què hi hagi un abocament
accidental del contingut dels contenidors.

-

Es verificarà que els abocaments de residus de l’obra es facin en els abocadors adequats. En cas
que s’hagin de dissenyar nous abocadors, es comprovarà que la integració amb el paisatge és la
millor possible.

-

Es verificarà una correcta gestió dels excedents de terra de l’obra.

Retirada d’obra
-

Es tindrà especial cura amb la retirada d’infraestructures auxiliars (caseta d’obres, etc.) i altres
instal·lacions que s’hagin executat.

-

Es comprovarà amb documentació fotogràfica que aquesta retirada s’ha realitzat de la forma
més respectuosa possible amb la situació de l’entorn abans de l’obra. Es compararà la situació
abans, durant i després d’obra, amb la documentació fotogràfica.

-

Es verificarà la realització de totes les mesures previstes per restablir els terrenys d’ocupació
temporal a una condició el més semblant possible a la d’abans de l’obra.

4.4.

SEGUIMENT DEL PROGRAMA D’OBRA

L’equip de control i vigilància haurà de realitzar un seguiment de l’avanç i ritme dels treballs i de les
modificacions que puguin produir-se en el programa d’obres, analitzant la seva repercussió sobre la
Planificació General i proposant solucions coordinades amb la resta de treballs al llarg de l’obra.
Mensualment, o sempre que sigui necessari, s’informarà a la Direcció d’Obra sobre les conclusions
d’aquest seguiment.
-

Es realitzarà un cronograma de mesures correctores que indicarà en cada moment l’estat i el
grau de compliment i aplicació de les mateixes. En cas d’ineficàcia de les actuacions preventives
i correctores previstes, es procedirà a la redefinició de noves mesures correctores.

Especials
S’emetrà un informe especial quan es presentin circumstàncies o fets excepcionals que impliquin
deterioracions ambientals o situacions de risc, tant en la fase de construcció com en la de
funcionament.
Realització d’un llibre d’assistències, suggeriments i incidències mediambientals
Aquest llibre consisteix en una ampliació de la informació recollida en els fulls de seguiment
ambiental a l’obra i serà part integrant del llibre d’incidències de l’obra.
En el mateix, s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de l’obra en
quant a l’aplicació de les mesures correctores. Aquestes anotacions aniran acompanyades d’un petit
esbós o dibuix esquemàtic i amb totes les senyalitzacions precises de la zona implicada de l’obra.
Les incidències ambientals s’hauran de reflectir en el llibre d’obra i en els informes tècnics mensuals,
els quals s’adreçaran puntualment al Departament de Medi Ambient.
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1. ANTECEDENTS
1.1.- OBJECTE
La finalitat d’aquest Pla de Seguretat és la definició de les mesures preventives adequades als
riscs d’accidents i malalties professionals que comporti la realització dels treballs de
“REALITZACIÓ DE VIA FERRADA A ROCA NARIEDA I A SERRA CANALS” i els treballs
d’implantació, conservació i manteniment de les instal·lacions preceptives d’higiene i
benestar dels treballadors.
Servirà per donar unes normes bàsiques pel compliment de les seves obligacions en
l’àmbit de la prevenció dels riscos professionals, sempre sota control de la Direcció
Facultativa.
Amb el Pla de Seguretat s’intenta:
- Garantir la salut i integritat dels treballadors.
- Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o falta de mitjans.
- Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat.
- Definir els riscs i aplicar les tècniques adequades per reduir-los.
- Determinar els mitjans de protecció i prevenció.

1.2. - ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest Pla estarà vigent a partir del moment en que es produeixi la seva aprovació per
la Direcció Facultativa dels treballs a executar. L’àmbit d’aplicació del present Pla afectarà
tant a totes les persones vinculades a l’empresa contractista com a altres empreses sotscontractades per aquesta.

1.3..- METODOLOGIA
Aquest sistema d’implantació i seguiment de l’activitat preventiva segueix el següent
procés:
•
•

Avaluació de riscos dels treballs a executar, determinació de la probabilitat,
severitat i grau de risc per a cada activitat.
Implantació i planificació de la prevenció en la zona a executar els treballs,
incloent, proposta de mesures preventives dels riscos existents. Informació i
formació prèvia dels treballadors en matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals.
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•

Inspeccions de seguiment del sistema de gestió de la prevenció mitjançant 1
visita setmanal, com a mínim, sense previ avís, formació continua als
treballadors de l’empresa en funció de les desviacions detectades i informe
mensual de l’estat de compliment.

1.4..- MODIFICACIONS DEL PRESENT PLA DE SEGURETAT.

En cas de que hi hagués una modificació del projecte durant el transcurs de l’obra i per
tant una modificació de les condicions prescrites inicialment al Pla de Seguretat; es realitzarà
un annex amb les variacions que siguin necessàries. Aquesta modificació tindrà que estar
igualment aprovada per la Direcció Facultativa dels treballs contractats.

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DELS TREBALLS A REALITZAR

2.1.- DADES GENERALS DELS AGENTS QUE INTERVENEN ALS TREBALLS A EXECUTAR
PROMOTOR:
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
DIRECCIÓ FACULTATIVA:
FRANCISCO JAVIER CABELLO TEMPRADO
EMPRESA ADJUDICATARIA DE LES OBRES:

RESPONSABLE DE SEGURETAT.
EXTERN DE SEGURETAT I SALUT:

REDACTORS PLA DE SEGURETAT
FRANCISCO JAVIER CABELLO TEMPRADO

2.2.- DADES DELS TREBALLS A REALITZAR I SITUACIÓ.
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2.2.1.-CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS I EMPLAÇAMENT
Les obres previstes dins d’aquest projecte discorren al llarg d’una zona de treball
constituïda per un talús de roca en constant descomposició i amb caigudes de blocs rocosos a
la zona del camí.
En aquesta fase d’obra, és durà a terme l’estabilització del parament rocosos en mal
estat, amb els materials descrits al projecte corresponent.
Les feines a realitzar, per part de l’empresa que executi les obres, que seran objecte
d’avaluació dels seus riscos, seran les següents:
•
•
•

·Sanejament del talús i reperfilat de les zones inestables.
Perforació del terreny i col·locació de Bulons segons projecte.
Neteja de l’entorn de treball.

Aquesta seqüència no podrà ser mai variada a menys que ho autoritzi, per qüestions
de seguretat la pròpia D.F. dels treballs.
En quan a les Condicions Climatològiques, s’ha de dir, que durant les diverses etapes
de les obres, aquestes es mantindran en tot moment en perfectes condicions de drenatge.
Si hi ha risc de gelades, es suspendran els treballs o es prendran les mesures
necessàries de protecció. Si per motius climatològics (fortes pluges, nevades, etc.) es produís
un augment de la perillositat de caiguda de blocs o altres elements, la Direcció d’Obra pot
aturar les obres fins que ho cregui oportú, és a dir, fins que aquesta perillositat disminueixi, i
es pugui treballar a les diferents zones amb un grau de seguretat adequat. D’igual manera,
degut a riscos climatològics, en cas de tempesta es suspendran els treballs immediatament i
s’evacuarà el lloc. En aquest cas, tota la maquinària disposada a l’obra s’haurà de situar a un
lloc segur, a on no existeixi la possibilitat de caiguda de la mateixa
S’adoptaran les mesures de senyalització i de seguretat que siguin necessàries per tal
de garantir en tot moment que durant l'execució dels treballs no es pugui produir cap caiguda
de blocs vessant avall induïda pels treballs projectats.
Si és necessari o així ho considera la Direcció Facultativa o bé el coordinador de
seguretat, s’hauran de preveure, d’acord amb les normes per a la senyalització temporal
d’obres o obstacles en vies públiques de la Llei del Codi de la circulació vigent i la normativa
específica de les diverses corporacions locals, totes les mesures per protegir els vianants i els
vehicles CIMEP és responsable de la seguretat envers a persones terceres, envers els propis
treballadors i envers els béns materials i en aquest sentit està obligat a realitzar, en qualsevol
moment diürn o nocturn i en qualsevol dia de l’any, les actuacions necessàries per reparar,
corregir o modificar els treballs de l’obra per resoldre aquelles situacions de perill que puguin
esdevenir a conseqüència de l’execució de l’obra
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2.2.2.- PROCÉS CONSTRUCTIU
ELS LLOCS DE TREBALL QUE HAURÀN D’INTERVINDRÈ ALS TREBALLS SERAN ELS SEGÜENTS:
•
•
•

Tècnic especialista en perforacions.
Peons especialista per ajudes o maneig de màquina elèctrica o a motor.
Treballadors en alçada amb experiència contrastada en treballs de perforació i col·locació
de malles.

MITJANS AUXILIARS
•
•
•
•

Baranes amb llocs amb risc d’alçada
Escales de mà
Plataformes
Patins

Maquines eines:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serra circular
Soldadura elèctrica
Martell pneumàtic
Compressor
Màquina de perforació
Grup electrogen
Torres de perforació amb patí
Màquina injectadora

Vehicles d’obra:
•

Camió de transport de materials diversos (Dumper)

Altres mitjans de transport
•
•

Helicòpter
Camió ploma

2.2.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ.
El termini d’execució de l’obra previst és de 60 dies laborables.
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2.2.4.- NOMBRE DE PERSONAL.
Es preveu un nombre màxim de 10 treballadors.

2.2.5.- ZONES DE TREBALL, CIRCULACIÓ I ACOPIS
Circulació de vianants i de vehicles aliens a l’obra

•
•

•
•

•

El recinte de l’obra o dels talls de treball corresponents a la mateixa estaran perfectament
delimitats mitjançant tancats perimetrals o abalisat de tota la seva àrea d’influència,
susceptible de ser franquejada per personal o vehicles aliens a l’obra.
En aquells trams que puguin generar caigudes d’objectes des d’alçades superiors, es
disposarà una barana amb sòcol de 20 cm., com a mínim, en tot el perímetre susceptible
de caure material o, en el seu cas, s’acordonarà la zona de risc de tota possible
interferència entre els materials despresos i la circulació aliena a l’obra.
Es disposaran proteccions col·lectives, en previsió de caigudes d’objectes des dels talls
situats en alçada (xarxes, plataformes de recollida, baranes, conductes d’evacuació de
runes, etc.).
Les senyals de trànsit hauran d’ajustar-se, pel què fa a la seva distribució i
característiques, a lo establert al MANUAL DE SENYALITZACIÓ TEMPORAL DELS
OBSTACLES I LES OBRES EN LA VIA PÚBLICA, aprovat per la Taula Nacional de Mobilitat del
5 de març de 2013, d’acord a l’ANNEXE I del present Pla de Seguretat i Salut.
Els obstacles situats en les immediacions de l’obra hauran d’estar adequadament abalisats
i senyalitzats.

Circulació del personal d’obra.
•
•
•
•
•
•

Les conduccions i altres elements situats a una alçada inferior a 1,80 m., situats sobre els
llocs de treball, hauran d’estar adequadament senyalitzats, per a evitar col·lisions contra
ells.
No s’habilitaran com a zones de pas, zones amb una amplada entre paraments verticals
inferior a 0,60 m.
Les zones de pas han d’estar permanentment lliures d’acopis i obstacles.
Els punts de previsible caiguda d’objectes des de talls superiors, així com les zones de
perill per evolució de màquines en moviment, han d’estar perfectament acotades
mitjançant balises i senyalització de risc.
Els forats horitzontals o verticals amb riscs de caigudes d’alçada de persones o objectes,
han de estar protegits o, com mínim i en moments puntuals, senyalitzats.
Totes les zones de pas del personal estaran dotades d’il·luminació suficient.
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3.- IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS. MESURES PROTECTORES I EQUIPS DE
PROTECCIÓ. METODOLOGIA
3.1.- INTRODUCCIÓ
En primer lloc s’han descrit les activitats que s’han de realitzar i més o menys els llocs
de treball tipus associades a les mateixes, i s’han avaluat els riscos associades a aquestes
activitats, considerant les activitats que habitualment s’hi realitzen.

3.2.-LEGISLACIÓ
Molts dels riscos que hi ha en els obres poden venir donats per les característiques de
les pròpies instal·lacions i equips. Per a evitar-ho hi ha nombrosa legislació, tant a nivell
espanyol com europeu, referent a la seguretat industrial i a la prevenció i protecció contra
incendis.
El compliment d’aquesta legislació suposaria que els riscs derivats de l’ús d’aquestes
instal·lacions o equips estaria controlat, pel que es considera necessari realitzar una avaluació
sobre aquest tipus de riscs i, a més a més ens hem d’assegurar que es compleixin els requisits
establerts per la legislació que sigui d’aplicació.
Aquesta matèria es regula en l'àmbit internacional pel conveni 155 de l'OIT, sobre
seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de la feina, i en l'àmbit de la Unió Europea
(UE), organització supranacional a la qual Espanya pertany, per l'article 153 del tractat de
funcionament.
A l’estat espanyol, el mandat constitucional contingut en l'art. 40.2 de la Constitució
Espanyola, configura el suport bàsic en què s'assenta la legislació espanyola en matèria de
seguretat i salut en el treball. Els compromisos contrets per Espanya tant amb l'OIT, a partir
de la ratificació del conveni 155 sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de la
feina, com amb la UE, a partir de l'ingrés d'Espanya com a país membre el 1986, enriqueixen
el contingut normatiu de la seguretat i salut laboral al incorporar-se amb el rang legal adequat
dins el sistema jurídic intern.
La llei bàsica en matèria de seguretat i salut labora a Espanya és la Llei de Prevenció de
Riscos Naturals (LPRL). Aquesta llei té per objecte regular la seguretat i salut dels treballadors
mitjançant l'aplicació de les mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a
la prevenció dels riscos derivats del treball.
Amb l'entrada en vigor de la LPRL, ha quedat configurat el marc jurídic i institucional
de la seguretat i salut en el treball, d'acord amb la Constitució, i amb els compromisos
assumits per Espanya com a Estat membre de la Unió Europea.
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3.2.1.- Avaluació de riscos sense legislació específica però establerta en normes o guies
Hi ha una sèrie de riscos pels que no existeix una legislació específica, però en canvi hi
ha normes o guies tècniques que estableixen els procediments d’avaluació i en alguns casos
els nivells màxims d’exposició recomanats, com per exemple l’avaluació del risc biològic o del
risc químic.

3.2.2.- Avaluació general de riscos
S’ha establert un llistat de les activitats que s’han de realitzar en aquesta obra, que és,
en principi, el que avaluarem i farem la identificació dels diferents riscos.

3.3.- METODOLOGIA. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

S’han identificat els riscos de les diferents activitats d’acord als codis d’utilització definits per
la següent taula:

Caiguda a diferent nivell
Caiguda de persones al
ateix nivell
Caiguda d’objectes per
esplom o ensorrament
Caiguda d’objectes per
anipulació
Caiguda d’objectes per
espreniment
Trepitjades sobre objectes
unxants o tallants)
Cops contra objectes
mmòbils
Cops i contactes contra
ements mòbils de la
aquinària.
Cops per objectes i eines
Projecció de fragments o
rtícules
Atrapaments per o entre
bjectes

CODIS D’UTILITZACIÓ
12 Atrapaments por bolcada 26 Agents químics (pols, fum,
gas, vapor, etc...)
de màquines
27 Agents físics (soroll,
13 Sobreesforços
14 Exposició a temperatures vibracions, radiacions, etc...)
28 Agents biològics (virus,
ambientals extremes
bactèries,
fongs,
15 Contactes tèrmics
16 Contactes elèctrics
legionel·losis, etc...)
17 Inhalació o ingestió de 29 Riscos psicosocials (factors
relacionats amb la ordenació
substàncies nocives
18 Contacte amb substàncies del treball)
càustiques i/o corrosives
19 Exposicions a radiacions
(ionitzants i no ionitzants)
20 Explosions
21 Incendis
22 Contactes per esser vius
23 Atropellaments, cops i
xocs con o contra vehicles
24 Accidents de trànsit
25 Causes Naturals
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3.4.- METODOLOGIA. AVALUACIÓ DE RISCOS

Per a la realització de les avaluacions de riscos s’ha seguit la metodologia
recomanada per el “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo” espanyol.
Els nivells de risc s’han estimat en funció de la probabilitat estimada i de les
conseqüències esperades segons la següent taula:

PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES
Lleugerament
perjudicial

Perjudicial

Extremadament
perjudicial

Baixa

Risc trivial (T)

Risc tolerable
(TO)

Risc moderat (MO)

Mitjana

Risc tolerable (TO)

Risc moderat
(MO)

Risc important (I)

Alta

Risc moderat (MO)

Risc important
(I)

Risc intolerable (IN)

Essent:
- Probabilitat
-

Alta (A): el dany tindrà lloc sempre o quasi sempre (diàriament).
Mitjana (M): el dany tindrà lloc en algunes ocasions (un cop per setmana).
Baixa (B): El dany tindrà lloc rares vegades (un cop al mes o menys).

- Conseqüències: dependrà de les parts del cos afectades i de la naturalesa del dany,
essent:
-

-

-

Lleugerament perjudicial (LP): es consideren danys superficials (talls, petits
cops,...), molèsties i irritació. Pot donar lloc a una baixa per accident o malaltia no
superior a 3 dies.
Perjudicial (P): inclouen laceracions, cremades, commocions, torçades importants,
fractures menors, sordesa, dermatitis, asma, trastorns músculo-esquelètics i
malalties que portin a una incapacitat menor. Pot donar lloc a una baixa per
accident o malaltia amb una durada entre 3 i 30 dies.
Extremadament perjudicial (EP): inclouen amputacions, fractures majors,
intoxicacions, lesions múltiples, lesions fatals, càncer i altres malalties cròniques
que escurcin severament la vida. Pot donar lloc a una baixa per accident o malaltia
amb una durada superior a 30 dies.

Pla de Seguretat i Salut de la via ferrada de Roca Narieda i Serra Canals

Una vegada estimat el risc, se li ha d’assignar unes accions a realitzar amb una prioritat
i temporització determinades, segons la següent taula:
RISC
Trivial (T)

PRIORITAT
ACCIÓ I TEMPORITZACIÓ
Baixa
No es requereix cap acció específica
No es necessita millorar l’acció preventiva, però s’haurien de
considerar solucions més rentables o millores que no suposin una
Tolerable
Mitjana
càrrega econòmica important. També es necessiten comprovacions
(TO)
periòdiques per assegurar que es manté l’eficàcia de les mesures de
control
S’han de fer esforços per a reduir el risc, determinant les inversions
necessàries i implantant les mesures per a reduir el risc en un
període determinat.
MitjanaModerat
Si el risc moderat està associat a conseqüències extremadament
(MO)
alta
perjudicials, es necessita una acció posterior per a establir amb més
precisió la probabilitat de dany com a base per a determinar la
necessitat de millora de les mesures de control.
No s’ha de començar el treball fins que s’hagi reduït el risc. Es
possible que es necessitin recursos considerables per a controlar el
Important
Alta
risc. Quan el risc correspongui a un treball que s’està realitzant, s’ha
(I)
de solucionar el problema en un temps inferior al dels riscs
moderats.
No s’ha de començar ni continuar el treball fins que es redueixi el
Intolerable
Molt alta risc. Si no és possible reduir el risc, fins i tot amb recursos il·limitats,
(IN)
s’ha de prohibir el treball.

3.5.- IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS REALS DELS TREBALLS A EXECUTAR.
MESURES PROTECTORES I EQUIPS DE PROTECCIÓ.
A continuació es realitza de forma individualitzada la definició de les diferents
activitats de l’obra, la identificació dels possibles riscos potencials, la avaluació de
riscos de les diferents activitats, les accions preventives que s’han de seguir i els equips
de protecció individual i/o col·lectiva que s’han d’utilitzar en aquestes activitats.

3.5.1.-TREBALLS PREVIS
ORGANITZACIÓ, TANCA I SENYALITZACIÓ DEL LLOC ON S’HAN D’EFECTUAR ELS DIFERENTS
TREBALLS
Definició del treball
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Es tracta d’organitzar, supervisar i realitzar els treballs de col·locació de les tanques i la
senyalització necessària per tal d’aconseguir el tancament perimetral de l’obra amb la
seguretat adequada.
El perímetre de l’obra s’ha de tancar i/o protegir per tal d’evitar l’accés a persones
alienes a la mateixa durant el temps que durin les obres.
Es col·locarà senyalització i/o il·luminació advertint del perill i quedarà garantit el
impediment d’accés de persones alienes a l’obra
Identificació del possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
5-Caiguda d’objectes per despreniment
6-Trepitjades sobre objectes (punxants o tallants)
7-Cops contra objectes immòbils
9-Cops per objectes i eines
10-Projeccions de fragments o partícules
11-Atrapaments per o entre objectes
13-Sobreesforços
16-Contactes elèctrics.
23-Atropellades, cops i xocs con o contra màquines i vehicles.
24-Accidents de trànsit
26-Agents químics (pols per circulació de vehicles)
27-Agents físics (soroll, vibracions i llamps)
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Avaluació dels Riscos Laborals

Full 1 de 1

AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: OBRA FERRATA
Activitat/Lloc de treball: Col·locació de senyals,
tanques i altres elements
Nº de treballadors:
IDENTIFICACIÓ DEL RISC
1
2
5
6
7
9
10
11
13
16
23
24
26
27
27

Caigudes de persones a diferent nivell

Caigudes de persones al mateix
nivell
Caiguda d’objectes per
despreniment
Trepitjades sobre objectes
(punxants o tallants)
Cops contra objectes immòbils
Cops per objectes i eines
Projeccions de fragments o
partícules
Atrapaments per o entre objectes
Sobreesforços
Contactes elèctrics
Atropellades, cops i xocs con o
contra màquines i vehicles
Accidents de trànsit
Agents químics (pols per circulació
de vehicles)
Agents físics (soroll, vibracions)
Agents físics (llamps)

Avaluació: / /2018
Inicial

Periòdica

Data avaluació:
Data última avaluació: PROBABILITAT
M

CONSEQÜÈNCIES
EP

FACTOR RISC
I

M

P

MO

M

EP

I

B

P

TO

B
M

P
P

TO
MO

B

P

TO

M
M
B

P
P
P

TO
MO
TO

B

EP

MO

B

EP

MO

A

LP

MO

M
M

P
EP

MO
I
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Accions Preventives a realitzar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Correcta organització del treball: preparació dels llocs de treball, mantenint
l'ordre en fase de recepció de maquinàries i mitjans auxiliars.
Formació i informació als treballadors sobre la planificació i organització
dels treballs.
Planificació ergonòmica del treball.
Cinta de abalisament per a llocs poc conflictius.
Senyalització de trànsit.
Establir mètodes de treball segur
S’acotaran a nivell de terra, les àrees de treball.
Abans de l’inici dels treballs, s’estudiaran les repercussions de l’excavació a
les àrees properes i es resoldran les possibles interferències.
No es transportaran persones sobre la maquinària.
S’acotaran les àrees de treball a nivell de terra amb senyals de: “RISC DE
CAIGUDA”, “MAQUINÀRIA EN MOVIMENT”, etc.
Els accessos de sortida de vehicles a la via pública es senyalitzaran amb
senyals de: “STOP”, “PERILL DE CAMIONS”.
Les senyals de trànsit hauran d’ajustar-se, pel què fa a la seva distribució i
característiques, a lo establert al MANUAL DE SENYALITZACIÓ TEMPORAL
DELS OBSTACLES I LES OBRES EN LA VIA PÚBLICA, aprovat per la Taula
Nacional de Mobilitat del 5 de març de 2013, d’acord a l’ANNEXE I del
present Pla de Seguretat i Salut.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•

Baranes amb sòcol.

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Guants de cuir flor i loneta
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Màscara antipols.
Protectors auditius.
Ulleres de protecció.

Pla de Seguretat i Salut de la via ferrada de Roca Narieda i Serra Canals

AVALUACIÓ DE RISCOS

Full 1 de 1

Localització: VIES FERRADES
Avaluació: / /2018
Activitat/Lloc de treball: Recepció de maquinària,
Inicial
Periòdica
mitjans auxiliars i muntatges
Data avaluació:
Nº de treballadors:
Data última avaluació: PROBABILITAT
CONSEQÜÈNCIES
FACTOR RISC
IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
I
1
M
EP
nivell
Caigudes de persones al mateix
M
P
MO
2
nivell
Caiguda d’objectes per
M
EP
I
5
despreniment
M
P
MO
9
Cops per objectes i eines
M
P
TO
11 Atrapaments per o entre objectes
M
P
MO
13
Sobreesforços
B
P
TO
16
Contactes elèctrics
M
EP
I
27
Agents físics (llamps)
RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGES

Pla de Seguretat i Salut de la via ferrada de Roca Narieda i Serra Canals

Definició del treball

Es tracta d’organitzar i supervisar tota la maquinària en la seva recepció, els mitjans
auxiliars pels treballs, així com els diferents muntatges que s’hauran de fer.
Identificació del possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
5-Caiguda d’objectes per despreniment
9-Cops per objectes i eines
11-Atrapaments per o entre objectes
13-Sobreesforços
16-Contactes elèctrics
27-Agents físics (llamps)

Avaluació dels Riscos Laborals

Accions Preventives a realitzar

•
•
•
•
•
•

Correcta organització del treball, preparació dels llocs de treball, mantenint
ordre en fase de recepció de la maquinària i els mitjans auxiliars.
Se seguiran les normes de muntatges dels mitjans auxiliars.
Tota la maquinària de l’obra portarà el marcat “CE”, estarà en bon estat,
tindrà un programa de manteniment i s’utilitzarà segons indica el seu
manual d’ús.
En fase de muntatge de tota mena de mitjà auxiliar i maquinària
s’utilitzaran les proteccions col·lectives i individuals necessàries.
Formació i informació als treballadors: ús correcte de la maquinària,
muntatge correcte, riscos, etc.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•

Ancoratges per afixar de cinturons de seguretat
Cordes fiadores
Senyalització de trànsit d’obra
Xarxes, baranes i sòcols
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b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i
aïllants
Casc de seguretat categoria 3
Armilles reflectores
Ulleres de seguretat antiprojeccions
Cinturons de seguretat contra caigudes
Guants de cuir flor i loneta, i aïllants d’electricitat
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Instal·lacions
provisionals
Nº de treballadors:

2
5
9
13
16
27

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones al mateix
nivell
Trepitjades sobre objectes
(punxants o tallants)
Talls i/o Cops per objectes i eines
Sobreesforços
Contactes elèctrics
Agents físics (llamps)

Full 1 de 1
Avaluació: / /2018
Inicial

Periòdica

Data avaluació:
Data última avaluació: PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES

FACTOR RISC

M

P

MO

B

LP

T

B
M
B
M

P
P
EP
EP

TO
MO
MO
I
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INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS I OFICINES
Definició del treball

Aquestes fases de l’obra inclouen tot tipus d’instal·lacions provisionals referides als
treballadors durant tot el procés constructiu per tal de preservar la seguretat i higiene
dels treballadors (oficines, lavabos, calefacció, etc.)
Identificació del possibles perills

•
•
•
•
•

2-Caigudes de persones al mateix nivell
6-Trepitjades sobre objectes (punxants o tallants)
9-Talls i/o Cops per objectes i eines
13-Sobreesforços
16-Contactes elèctrics

Avaluació dels Riscos Laborals

Accions Preventives a realitzar

•
•
•
•
•
•
•

Correcta organització del treball. Preparació dels llocs de treball, mantenint
ordre en fase de recepció de maquinàries i mitjans auxiliars.
Mantenir sempre bones condicions higièniques i sanitàries a les
instal·lacions, garantint il·luminació i condicionament tèrmic.
En fase de col·locació s'haurà de senyalitzar i tancar les àrees de treball i
utilitzar tots els elements de protecció necessaris.
Respectar la normativa sobre instal·lacions elèctriques (Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió).
Revisions periòdiques del bon estat de les instal·lacions.
Treballadors qualificats i oportunament formats.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•

Connexions elèctriques de seguretat
Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA
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•
•
•

Presa de terra normalitzada general d'obra i per a grups generadors
autònoms
Connexió a la posada a terra de maquinària, vestidors, casetes, bastides,
etc.
Control de l'estat d'aïllament de la instal·lació

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants
Casc de seguretat categoria 3
Armilles reflectores
Ulleres de seguretat antiprojeccions
Cinturons de seguretat contra caigudes
Guants de cuir flor i loneta, i aïllants d'electricitat
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L'OBRA I IL·LUMINACIÓ
Definició del treball

Inclou tots els treballs de la connexió, instal·lació i manteniment i retirada de les
instal·lacions provisionals de l’obra fins al lliurament definitiu per part del contractista.

Identificació del possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
6-Trepitjades sobre objectes (punxants o tallants)
9-Talls i/o Cops per objectes i eines
13-Sobreesforços
16-Contactes elèctrics
21-Incendis
27-Agents físics (llamps)

Avaluació dels Riscos Laborals
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AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Treballs elèctrics
provisionals d’obra
Nº de treballadors:

1
2
5
9
13
16
21
27

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
nivell
Caigudes de persones al mateix
nivell
Trepitjades sobre objectes
(punxants o tallants)
Talls i/o Cops per objectes i eines
Sobreesforços
Contactes elèctrics
Incendis
Agents físics (llamps)

Full 1 de 1
Avaluació: 25/08/2018
Inicial

Periòdica

Data avaluació:
Data última avaluació: PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES

FACTOR RISC

M

EP

M

P

MO

B

LP

T

B
M
B
B
M

P
P
EP
EP
EP

TO
MO
MO
MO
I

I

Accions Preventives a realitzar

•
•
•
•
•

Respectar la normativa sobre instal·lacions elèctriques (Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió).
Revisions periòdiques del bon estat de les instal·lacions.
Treballadors qualificats i degudament formats.
Protocols de treballs.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•
•
•
•

Ancoratges per a enganxar cinturons de seguretat
Bastida metàl·lic tubular
Xarxes de seguretat tipus forca
Baranes amb sòcols
Connexions elèctriques de seguretat
Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA
Presa de terra normalitzada general d'obra i per a grups generadors
autònoms
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•
•

Connexió a la posada a terra de maquinària, vestidors, casetes, bastides,
etc.
Control de l'estat d’aïllament de la instal·lació

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i
aïllants
Casc de seguretat categoria 3
Armilles reflectores
Ulleres de seguretat antiprojeccions
Cinturons de seguretat contra caigudes
Guants de cuir flor i loneta, i aïllants d'electricitat
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

FORMACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA O ESCULLERA
Definició del treball

Aquesta fase de l’obra inclou els murs de maçoneria i les esculleres de pedra de mides
mitjana o grans, col·locades amb l’ajut de maquinària de grans dimensions i falcades
amb pedres més petites i/o morter de ciment
Identificació dels possibles perills

•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
3-Caiguda d’objecte per desplom
4-Caiguda d’objectes per manipulació
5-Caiguda d’objectes per despreniment
6-Trepitjades sobre objectes (punxants o tallants)
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•
•
•
•

9-Talls i/o Cops per objectes i eines
10-Projecció de fragments o partícules
16-Contactes elèctrics.
27-Agents físics (soroll i llamps)
Full 1 de 1

AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: OBRA FERRATA
Activitat/Lloc de treball: Formació de murs de
maçoneria
Nº de treballadors:
IDENTIFICACIÓ DEL RISC
1
2
3
4
5
6
9
10
16
27
27
28

Caigudes de persones a diferent nivell

Avaluació:

/ /2018

Inicial

Periòdica

Data avaluació:
Data última avaluació: PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES

B

EP

Caigudes de persones al mateix
M
nivell
M
Caiguda d’objecte per desplom
M
Caiguda d’objectes per manipulació
Caiguda d’objectes per
M
despreniment
Trepitjades sobre objectes
M
(punxants o tallants)
M
Talls i/o Cops per objectes i eines
M
Projecció de fragments o partícules
B
Contactes elèctrics
M
Agents físics (soroll, vibracions)
M
Agents físics (llamps)
Agents biològics (contacte amb
M
formigó i/o morter)
• 28-Agents biològics (contacte amb formigó i/o morter)

FACTOR RISC
MO

P

MO

P
P

MO
MO

P

MO

P

MO

P
P
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P
EP
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I

P

MO
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Avaluació dels Riscos Laborals

Accions preventives a realitzar

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Es seguiran fidelment les normes d’apuntalament, així com totes les
instruccions rebudes “in situ”.
Els materials per reforç i encofrats s’aplegaran a l’obra amb antelació
suficient per que no suposin un entrebanc pel ritme de l’obra.
Es realitzaran les entibacions necessàries i tant en entibat com en el
desentibat, es prendran les màximes precaucions, sent inspeccionades
aquestes sempre al començament i al final dels treballs, pel Cap d’Obra
i/o encarregat, que assenyalarà els punts d’atac.
Es prohibeix la presència de treballadors en les zones del radi d’acció de
les màquines duran les operacions d’hissada dels materials.
L’accés del personal a les zones de treball s’efectuarà mitjançant escales
de mà reglamentàries.
S’instal·laran baranes reglamentàries de protecció anticaiguda als llocs on
existeixi perill de caiguda a diferent nivell.
Es vetllarà per l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
Acabat el treball es netejarà tot el material sobrant.
El personal que utilitzi maquinària haurà d’estar autoritzat pel Cap d’Obra
o Encarregat.
Si durant els treballs es necessari la col·locació d’enllumenat, aquesta es
realitzarà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, en les que
s’instal·laran projectors d’intempèrie alimentats a través d’un quadre
elèctric general d’obra.
Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó per evitar la seva
caiguda a un altre nivell.
Abans de començar els treballs de formigonar es comprovarà l’estat dels
estris i màquines que s’hauran de fer servir.
No caminar fent equilibris sobre el mur.
S’habilitaran camins d’accés a les zones de treball i passarel·les sobre les
rases.
Les maniobres de vehicles es realitzaran dirigida per una persona
qualificada i responsable.
Per l’abocament del formigó, directament des de el camió es col·locaran
limitacions per evitar les aproximacions al mateix.
Establir la corresponent senyalització.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.
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Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•
•
•
•

Baranes amb sòcol.
Abalisament dels fronts
Connexions elèctriques de seguretat
Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA
Presa de terra normalitzada general d'obra i per a grups generadors
autònoms
Connexió a la posada a terra de maquinària, vestidors, casetes, bastides,
etc.
Control de l'estat d'aïllament de la instal·lació

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Guants de cuir flor i loneta
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Màscara antipols.
Protectors auditius.
Ulleres de protecció.
Botes de seguretat impermeables a l’aigua i la humitat.
Vestit impermeable.

ANCORATGES
Definició del treball

Aquesta fase de treball inclou, tots els treballs de perforació, col·locació de barres o
cables a les perforacions, la injecció de les lletades de ciment i la posterior posta en
tensió dels ancoratges.
Identificació dels possibles perills

•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops i contactes contra objectes mòbils de màquines
9-Cops per objectes i eines
10-Projecció de fragments o partícules
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•
•
•
•
•
•
•
•

11-Atrapaments por o entre objectes
12-Atrapaments por bolcada de màquines
13-Sobreesforços
14-Exposició a temperatures extremes
16-Contactes elèctrics.
26-Agents químics (pols)
27-Agents físics (soroll, vibracions i llamps)
28-Agents biològics (afeccions cutànies i oculars per contacte amb ciment
durant la injecció dels elements)

AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Ancoratges
Nº de treballadors:

1
2
7
8
9
10
11
12
13
14
16
26
27
27
28

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
nivell
Caigudes de persones al mateix
nivell
Cops contra objectes immòbils
Cops i contactes contra objectes
mòbils de màquines
Talls i/o Cops per objectes i eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapaments por o entre objectes
Atrapaments por bolcada de
màquines
Sobreesforços
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics
Agents químics (pols)
Agents físics (soroll, vibracions)
Agents físics (llamps)
Agents biològics (contacte amb
formigó i/o morter)

Full 1 de 1
Avaluació: / /2018
Inicial
Data avaluació:
Data última avaluació: -

Periòdica

PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES
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Avaluació dels Riscos Laborals

Accions preventives a realitzar

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Habilitar accessos adequats a cada lloc de treball.
Es prohibeix la presència de treballadors en les zones del radi d’acció de les
màquines duran les operacions d’hissada de les armadures dels pilots.
L’accés del personal a les zones de treball situades a diferent nivell
s’efectuarà mitjançant escales de mà reglamentàries.
S’instal·laran baranes reglamentàries de protecció anticaiguda als llocs on
existeixi perill de caiguda a diferent nivell.
Es vetllarà per l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
Abans de començar amb els treballs de perforació es comprovarà que tota
la maquinària porti elements destinats a la captació de pols, així com
silenciador específic homologat. En cas de no ser possible eliminar el pols,
s’utilitzarà reg d’aigua a la maquinària de perforacions especials amb la
intenció d’eliminar la pols produïda durant els treballs de realització dels
pilots.
Acabat el treball es netejarà tot el material sobrant.
El personal que utilitzi maquinària haurà d’estar autoritzat pel Cap d’Obra o
Encarregat.
Les armadures dels pilots s’hissaran de manera segura i amb elements
mecànics, i mai passarà la càrrega per sobre dels operaris.
L’acopi d’armadures es realitzarà de manera que no pugui provocar
accidents, com per exemple xafades.
En treballs en alçada superior a 2m. serà obligatori l’ús de l’arnes de
seguretat si no es possible col·locar barreres de protecció anticaiguda o
d’altres elements similars.
Si durant els treballs es necessari la col·locació d’enllumenat, aquesta es
realitzarà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, en les que
s’instal·laran projectors d’intempèrie alimentats a través d’un quadre
elèctric general d’obra.
Abans de començar els treballs d’injecció es comprovarà l’estat dels estris i
màquines que s’hauran de fer servir.
El personal encarregat de realitzar els treballs d’injecció estarà especialitzat
en aquest treball específic. A més s’utilitzaran consistències que no
provoquin trencaments dels tubs d’injecció.
Es tindrà molta cura amb els embussos dels conductes d’injecció, ja que
degut a la pressió d’injecció poden trencar-se i provocar accidents. En cas
de produir-se, s’aturarà el procés i es netejarà amb aigua a pressió.
Zones de treball netes i ordenades.
S’habilitaran accessos obligats a les zones de treball degudament protegits.
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•
•

Senyalització de les zones de treball.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•
•
•
•
•

b)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baranes amb sòcol.
Abalisament dels fronts
Connexions elèctriques de seguretat
Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA
Presa de terra normalitzada general d'obra i per a grups generadors
autònoms
Connexió a la posada a terra de maquinària, vestidors, casetes, bastides,
etc.
Control de l'estat d’aïllament de la instal·lació
Línies de vida reglamentàries

Equips de Protecció Individual
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Guants de cuir flor i loneta
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Màscara antipols.
Protectors auditius.
Ulleres de protecció.
Botes de seguretat impermeables a l’aigua i la humitat.
Vestit impermeable.
Arnés de seguretat amb tres punts d’ancoratge

ENCOFRAT
Definició del treball

Aquesta fase d’obra inclou, tot tipus d’encofrat, tant vertical com horitzontal, incloent
també els encofrats de peces especials i de pilars
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Identificació dels possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell (ensopegades i les derivades del
treball sobre superfícies mullades)
3-Caiguda d’objectes por desplom (per manca o situació defectuosa
d’apuntalaments)
5-Caiguda d’objectes per despreniment (apilament defectuós de fusta o
xapes metàl·liques o objectes incontrolats durant el desencofrat)
6-Trepitjada sobre objectes (punxants o tallants)
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops i contactes contra objectes mòbils de màquines
9-Cops i talls per objectes i eines
10-Projecció de fragments o partícules
11-Atrapaments por o entre objectes
13-Sobreesforços
14-Exposició a temperatures extremes
16-Contactes elèctrics
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
26-Agents químics (pols)
27-Agents físics (soroll, vibracions i llamps)
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Avaluació dels Riscos Laborals

AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Treballs d’encofrat
Nº de treballadors:

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
26
27
27

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
nivell
Caigudes de persones al mateix
nivell
Caiguda d’objecte por desplom (per
manca d’apuntalaments)
Caiguda d’objectes per
despreniment
Trepitjada sobre objectes (punxants
o tallants)
Cops contra objectes immòbils
Cops i contactes contra objectes
mòbils de màquines
Talls i/o Cops per objectes i eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapaments por o entre objectes
Sobreesforços
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics
Inhalació o ingestió de substàncies
nocives
Agents químics (pols)
Agents físics (llamps)
Agents físics (soroll, vibracions)

Full 1 de 1
Avaluació: / /2018
Inicial
Data avaluació:
Data última avaluació: -

Periòdica

PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES
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Accions preventives a realitzar

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es seguiran fidelment les normes d’apuntalament i desencofrat, així com
totes les instruccions rebudes “in situ”.
Els materials per reforç i encofrats s’aplegaran a l’obra amb antelació
suficient per que no suposin un entrebanc pel ritme de l’obra.
Es realitzaran les entibacions necessàries i tant en entibat com en el
desentibat, es prendran les màximes precaucions, sent inspeccionades
aquestes sempre al començament i al final dels treballs, pel Cap d’Obra
i/o encarregat, que assenyalarà els punts d’atac.
Durant el desencofrat s’evitarà la caiguda lliure de taulers o altres
elements, procedint a la retirada dels mateixos mitjançant cordes o altres
mitjans. Com a mesura complementària s’acotaran les zones amb perill
de caiguda d’elements d’encofrat.
Es prohibeix la presència de treballadors en les zones del radi d’acció de
les màquines duran les operacions d’hissada dels encofrats i ferrallat.
L’accés del personal als encofrats s’efectuarà mitjançant escales de mà
reglamentàries.
Es col·locaran llates sobre els fons de taulons de les passarel·les, per
permetre un trànsit més segur i evitar lliscaments.
Es col·locaran proteccions (cobertors de fusta) sobre les esperes de
ferralla, per evitar que els rodons es puguin clavar accidentalment.
S’instal·laran baranes reglamentàries de protecció anticaiguda als llocs on
existeixi perill de caiguda a diferent nivell.
Es vetllarà per l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
Els claus existents en les restes d’encofrats, s’extrauran, reblaran i es
retiraran en recipients tancats.
Acabat el treball es netejarà tot el material sobrant.
Es poden utilitzar per delimitar les zones de treball cordes i banderoles de
senyalització, quedant prohibit l’ús d’aquests com a protecció en les
zones de perill.
El personal que utilitzi maquinària haurà d’estar autoritzat pel Cap d’Obra
o Encarregat.
El desencofrat es realitzarà amb l’ajuda d’ungles metàl·liques (“potes de
cabra”), realitzant-se des del lloc ja desencofrat.
Els taulons, taulers i puntals es seleccionaran i s’apilaran de forma
adequada, després de ser netejats de claus i altres.
Els recipients per a residus de desencofrat es classificaran per a ser
utilitzats o eliminats; acabades aquestes operacions s’escombrarà i
recollirà la resta de runa.
Es prohibeix fer foc sobre els encofrats directament; si fos absolutament
necessari, es realitzaran en dipòsits metàl·lics condicionats a tal efecte.
Resta prohibit encofrar, si abans no s’ha cobert el risc de caigudes des de
les alçades.
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•
•
•

El personal encofrador haurà d’acreditar la seva professió; un operari
inexpert o amb problemes de vertigen, mareig, epilèpsia, alcoholisme,
etc., agreugen molt els riscos.
L’empresa, en els cas de subcontractar els treballs d’encofrat, haurà de
comunicar i obligar al sotscontractista el compliment de les normes de
seguretat establertes a l’obra.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•
•
•

Baranes de fusta
Passarel·les de seguretat
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d'obra
Línies de vida reglamentàries

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botes de PVC impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Cinturó de seguretat de classe C
Ulleres de seguretat contra projeccions
Guants de cuir flor i loneta
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Vestit impermeable
Arnés de seguretat amb tres punts d’ancoratge

EXECUCIÓ DE RAMPES I PREPARACIÓ DEL TERRENY (EXCAVACIONS)
Definició del treball

Realització de rampes i treballs d’excavació. Els moviments de terres necessaris per
l’execució de l’obra, son les excavacions a cel obert per aconseguir la estabilització del
vessant i altres treballs complementaris.
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Identificació dels possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
4-Caiguda d’objectes per manipulació
5-Caiguda d’objectes per despreniment
7-Cops i/o talls contra objectes immòbils
9-Cops i/o talls per objectes i eines
10-Projeccions de fragments o partícules
16-Contactes elèctrics.
23-Atropellades, cops i xocs con o contra màquines i vehicles.
24-Accidents de trànsit
26-Agents químics (pols per circulació de vehicles)
27-Agents físics (soroll, vibracions i llamps)
28-Agents biològics (picades i afeccions cutànies)
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Avaluació dels Riscos Laborals

Full 1 de 1

AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Execució de rampes i
preparació del terreny
Nº de treballadors:

1
2
4
5
7
9
10
16
23
24
26
27
27
28

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
nivell
Caigudes de persones al mateix
nivell
Caiguda d’objecte per manipulació
Caiguda d’objectes per
despreniment
Cops i/o talls contra objectes
immòbils
Talls i/o Cops per objectes i eines
Projecció de fragments o partícules
Contactes elèctrics
Atropellades, cops i xocs contra
màquines i vehicles
Accidents de trànsit
Agents químics (pols per màquines)
Agents físics (soroll, vibracions)
Agents físics (llamps)
Agents biològics (dermatosi pel
ciment)

Avaluació:

/ /2018

Inicial

Periòdica

Data avaluació:
Data última avaluació: PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES
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Accions preventives a realitzar

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

· La maquinaria per a l’accés de rampes serà conduïda per personal
altament qualificat i amb experiència en treballs similars.
Tots els treballs d’excavació han d’estar constantment supervisats per
l’encarregat, que prèviament haurà explicat al maquinista i xofers de
camions els treballs a realitzar, la forma de realitzar-los i les mesures de
seguretat a emprendre.
Tot el material sobrant que s’hagi excavat i que no hagi de ser reutilitzat
es recollirà i traurà de l’obra, i mentre, estarà emmagatzemat fora de les
zones de pas o on pugui presentar molèsties tant per a l’obra com per al
trànsit.
Mentre es facin treballs que afectin el trànsit, aquest serà regulat per dos
operaris degudament uniformats i com a mínim amb armilla reflectant,
casc i un senyal manual amb stop/fletxa per a cada un amb el que es
regularà el transit. Aquesta regularització es farà, o estarà prevista per
fer, quan es realitzi qualsevol treball en que pugui fer caure alguna peça o
provocar alguna afectació al trànsit rodat. S’habilitaran accessos obligats
a les zones de treball degudament protegits.
Les rampes d’accés dels camions seran independents dels accessos del
personal.
Cap persona estarà situada dins el radi d’acció de les màquines.
Si la Profunditat de la rasa és major 1,2 metres l’accés i sortida d’una rasa
s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora superior de
la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de
càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, el vora de la rasa.
Queden prohibits els acopis a una distància inferior a 2 m del vora d’una
rasa.
Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran
els vores de coronació mitjançant baranes situades a una distància
mínima de 2 m del vora.
Quan la profunditat d’una rasa sigui inferior als 2 m pot instal·lar-se una
senyalització de perill.
Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació de les llums
s’efectuarà a 24 v.
Els portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa-pispo
aïllada elèctricament.
En règim de pluges i entollada de les rases, és imprescindible la revisió de
les parets abans de reprendre els treballs.
Es prendran les mesures necessàries (barrera provisional, xarxes, lones,
etc.) perquè cap pedra pugui incidir sobre la plataforma de la carretera, i
altres zones on es treballi o transiti.
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•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Tots els elements de suspensió, portaran al ganxo, el dispositiu de
seguretat reglamentari.
Cada vegada que s'efectuïn maniobres per sobre la plataforma de la
carretera amb qualsevol element suspès, s'aturarà el pas de vehicles.
En èpoques o dies de fortes pluges, un operari controlarà el vessant
superior per a la prevenció de possibles caigudes de blocs. Si s’escau, les
obres quedaran paralitzades fins que la perillositat de caiguda de blocs
hagi disminuït.
S’abalisarà de manera convenient les zones excavades, principalment les
de major desnivell i proximitat a les zones més transitades, a fi d’evitar
caigudes de blocs a vehicles i vianants.
Es realitzaran tantes línies de vida com siguin necessàries, sense
escatimar en material, per tal que els treballs es puguin desenvolupar
amb les majors condicions de seguretat possibles.
Tot el material d’escalada haurà de ser revisat i emès un certificat de
conformitat per part del Responsable de seguretat i Salut en Obra
conforme aquest es troba en bon estat i per tant, pot ser utilitzat amb
tota seguretat.
En cas d’observar possibles despreniments accidentals que puguin ser
produïts pel pas de personal tècnic, s’avisarà al Responsable de l’Obra qui
ho comunicarà de forma immediata a la D.F. i a l’Agència de Mobilitat per
tal de poder tallar momentàniament la circulació de la carretera mentre
durin els treballs de sanejament d’aquestes zones.
Es revisarà l’estat de talussos a intervals regulars en aquells casos en què
puguin rebre empentes dinàmiques per proximitat de transitats per
vehicles; i en especial si en la proximitat s’estableixen talls amb ús de
martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per
al moviment de terres.
S’efectuarà el retirada immediat de les aigües que afloren (o cauen) al
interior de les rases per evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.
Es seguiran els següents criteris d’apuntalament, en funció de la
profunditat i amplada del terreny, de forma general:
o Si la amplada de la rasa < 2/3 profunditat de la rasa, es farà
obligatòria l’apuntalament.
o Per al tipus d’apuntalament a realitzar es seguiran els criteris de la
taula 1
o Si la rasa té una profunditat major de 1,4 metres, la distància de la
base a la primera taula d’entibació no podrà ser superior a 70 cm.
o Entre taules d’entibació vertical, la distància de separació màxima no
podrà superar els 1,3 metres
TAULA 1
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PROFUNDITAT P DEL TALL EN METRES
TIPUS DE
TIPUS DE
SOL·LICITACIÓ
TERRENY
TALL
P<1,3
1,3 – 2
2 – 2,5
P>2,5
Sense
*
Lleugera
Semicollada Collada
Coherent
Rasa, pou
Collada
Collada
sol·licitació
*
Semicollada
Sol·licitació de
Lleugera
Semicollada
Collada
Collada
Coherent
Rasa, pou
vial
Semicollada
Collada
Collada
Collada
Coherent
Sol·licitació
Qualsevol
Collada
Collada
Collada
Collada
Solt
Qualsevol
Qualsevol
Collada
Collada
Collada
Collada
*Entibació no necessària en general
RECOMANACIÓ D’AMPLADA DE REASA EN FUNCIÓ DE LA SEVA PROFUNDITAT
PROFUNDITAT RASA
FINS A 1,5 m
FINS A 2 m
FINS A 3 m
FINS A 4 m
>4m

AMPLADA MÍNIMA
0,65 m
0,75 m
0,80 m
0,90 m
1,0 m

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•
•
•

Baranes de fusta
Passarel·les de seguretat
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d'obra
Línies de vida reglamentàries

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botes de PVC impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Casc protector auditiu
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
Guants de cuir flor i loneta
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Arnés de seguretat amb tres punts d’ancoratge
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TREBALLS DE FORMIGÓ EN GENERAL
Definició del treball

Són els treballs d’aplicació del formigó en els diferents llocs d’utilització dins de l’obra

Identificació dels possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
3-Caiguda d’objectes por desplom (enfonsament d’encofrats)
5-Caiguda d’objectes per despreniment
6-Trepitjada sobre objectes (punxants o tallants)
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops i contactes contra objectes mòbils de màquines
9-Cops i talls per objectes i eines
10-Projecció de fragments o partícules (contacte amb el formigó)
11-Atrapaments por o entre objectes
13-Sobreesforços
14-Exposició a temperatures extremes
16-Contactes elèctrics
27-Agents físics (soroll, vibracions i llamps)
28-Agents biològics (dermatosi pel ciment)

Avaluació dels Riscos Laborals
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Full 1 de 1

AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Treballs amb formigó
Nº de treballadors:

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
27
27
28

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
nivell
Caigudes de persones al mateix
nivell
Caiguda d’objecte por desplom (per
manca d’apuntalaments)
Caiguda d’objectes per
despreniment
Trepitjada sobre objectes (punxants
o tallants)
Cops contra objectes immòbils
Cops i contactes contra objectes
mòbils de màquines
Talls i/o Cops per objectes i eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapaments por o entre objectes
Sobreesforços
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics
Agents físics (soroll, vibracions)
Agents físics (llamps)
Agents biològics (dermatosi pel
ciment)

Avaluació: / /2018
Inicial
Data avaluació:
Data última avaluació: -

Periòdica
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Accions preventives a realitzar

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Durant el formigonat de rases i pous, mentre es realitzi l’abocada es
vigilarà amb molta cura les parets laterals, en previsió de possibles
esllavissades.
S’habilitaran camins d’accés als llocs de treball, establint passarel·les per
poder creuar rases i pous, etc., sense risc de caigudes.
Prèviament a l’abocada del formigó, es revisaran les excavacions
entibades.
Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó per evitar la seva
caiguda a un altre nivell.
Tots els forats estaran protegits amb tanques metàl·liques.
S’utilitzaran escales de mà reglamentàries que tindran una alçada màxima
de 5 m., i es col·locaran amb una pendent no superior a ¼ i sobresortint
de la plataforma una alçada d’1 m.
En l’abocada del formigó, o en fases de treball on es produeixen
localitzacions de càrregues puntuals en l’estructura en construcció,
aquestes es distribuiran convenientment tenint en compte la resistència
de l’element portant.
Els vibradors aniran dotats de presa de terra.
Abans de començar els treballs es comprovarà l’estat dels estris i
màquines que s’hauran de fer servir.
En operacions a una alçada superior a 2 m. és obligat utilitzar l’arnés de
seguretat per a evitar el risc de caiguda d’alçada.
Quan es treballi a dos nivells, queda prohibit que es faci en la mateixa
vertical.
No es caminarà fent equilibris per l’encofrat.
No es concentraran càrregues en un sol punt.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

En el formigonat per abocada directa:
•
•

•

Previ a l’inici de l’abocada directa des de el camió formigonera,
s’instal·laran topalls en el lloc on s’hagi de situar el camió, tenint en
compte de no estacionar-lo en rampes amb fortes pendents.
Els operaris mai es situaran darrera dels vehicles en maniobres de marxa
enrere que , per altra banda, sempre hauran de ser dirigides des de
l’exterior del vehicle. Tampoc es situaran en el lloc de formigonat fins
que el camió formigonera no estigui situat en posició d’abocada.
Està prohibit acostar les rodes del camió formigonera (com a norma
general) a la vora de desnivells importants.
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•

L’abocament del formigó es realitzarà estenent el formigó amb suavitat i
sense descàrregues sobtades.

En el formigonat mitjançant cubilot:
•
•
•
•
•
•
•

No es carregarà el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de la
grua que la sustenta.
Es senyalarà expressament el nivell màxim de reblert mitjançant una
traça horitzontal executada amb pintura de color groc, equivalent a la
càrrega admissible.
Es prohibeix a tot el personal, d’estar o circular per sota de les càrregues
de les grues.
L’apertura del cubilot per l’abocament s’executarà accionant la palanca,
utilitzant els operaris en contacte amb els cubilots guants de goma
adients per protegir les mans.
Els cubilots es guiaran mitjançant cordes que impedeixen cops o
desequilibris a les persones.
Les maniobres d’aproximació del cubilot es dirigiran mitjançant senyals
establerts.
Es procurarà no colpejar amb la galleda els encofrats ni les estrebades.

Formigonat mitjançat bombejament:
•
•

•
•

•
•
•

El personal encarregat de la bomba de formigó estarà especialitzat en
aquest treball específic.
Abans de formigonar es greixaran els conductes, enviant masses de
morter, de pobre dosificació per desprès, bombejar amb la dosificació
sol·licitada. Un cop acabat de formigonar es rentarà i netejarà l’interior
dels tubs.
Al començar a formigonar s’utilitzaran consistències fluides.
Es tindrà molta cura amb els embussos dels conductes de la bomba de
formigó, ja que aquests produeixen riscos d’accidents al desmuntar-los.
Això s’evitarà eliminant al màxim, els colzes dels conductes i sobretot, els
de radi petit, ja que això provocarà grans pèrdues de càrrega, i per tant
un mal funcionament de la instal·lació.
Si en el funcionament de la bomba es produeix un tap, es pararà per
eliminar la pressió de l’interior i es repararà.
S’evitarà tot moviment de la canonada de la bomba de formigonat,
col·locant-la sobre cavallets i ancorant les parts més susceptibles de
moviment.
La manipulació, muntatge i desmuntatge del conducte de la bomba de
formigonat es realitzarà amb les màximes precaucions i sota la direcció
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•

•

d’un operari especialitzat, per evitar accidents per taps i sobrepressions
internes.
Quan s’utilitzi la pilota de neteja es col·locarà la reixa de recollida a la
sortida de la manega desprès del recorregut total del circuit, i com a
mesura de precaució, els operaris s’allunyaran del radi d’acció de la
possible projecció de la pilota amarrant la mànega terminal a elements
sòlids. En el cas de detenció de la bossa, es paralitzarà la màquina, es
reduirà la pressió a zero i a continuació es desmuntarà la canonada.
Es revisaran periòdicament els conductes d’oli a pressió de la bomba de
formigonat i es compliran amb les operacions de manteniment fixades
per el fabricant.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

c)

Proteccions Col·lectives

•
•
•
•
•
•

Baranes de fusta
Passarel·les de seguretat
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d'obra
Línies de vida reglamentàries

d) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botes de PVC impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Cinturó de seguretat de classe C
Ulleres de seguretat contra projeccions
Guants de cuir flor i loneta
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Vestit impermeable
Arnés de seguretat amb tres punts d’ancoratge
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RAM DE PALETA (TREBALLS DIVERSOS D’ACABATS)
Definició del treball

Aquesta fase d’obra inclou tots els treballs realitzats per paletes, siguin quins siguin els
materials emprats en la construcció de les fases d’obra

Identificació dels possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
5-Caiguda d’objectes per despreniment (descàrrega de material)
6-Trepitjada sobre objectes (punxants o tallants)
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops i contactes contra objectes mòbils de màquines
9-Cops i talls per objectes i eines
10-Projecció de fragments o partícules
11-Atrapaments por o entre objectes
13-Sobreesforços
14-Exposició a temperatures extremes
16-Contactes elèctrics
26-Agents químics (pols)
27-Agents físics (soroll, vibracions i llamps)
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Avaluació dels Riscos Laborals

AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Ram de paleta
Nº de treballadors:

1
2
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
26
27
27

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
nivell
Caigudes de persones al mateix
nivell
Caiguda d’objectes per
despreniment
Trepitjada sobre objectes (punxants
o tallants)
Cops contra objectes immòbils
Cops i contactes contra objectes
mòbils de màquines
Talls i/o Cops per objectes i eines
Projecció de fragments o partícules
Atrapaments por o entre objectes
Sobreesforços
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics
Agents químics (pols)
Agents físics (llamps)
Agents físics (soroll, vibracions)

Full 1 de 1
Avaluació: / /2018
Inicial
Data avaluació:
Data última avaluació: -

Periòdica

PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES

FACTOR RISC

B
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MO

M

P

MO

B

P

TO

M

P

MO

B

P

TO

B

P

TO

B
M
B
B
M
B
M
M
B

EP
P
P
P
P
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LP
EP
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TO
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T
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Accions preventives a realitzar

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existeix una norma bàsica per tots aquests treballs, que és l’ordre i neteja
en cada un dels llocs de treball, quedant les superfícies restants, lliures
d’obstacles (eines, materials, runes, etc.) que podrien provocar cops o
caigudes, obtenit-se d’aquesta manera un major rendiment i seguretat.
Per canviar de nivell, s’utilitzaran escales de mà reglamentaries, que no
tindran una alçada superior a 5 m.
La pujada i baixada es realitzarà sempre de front a l’escala i amb càrregues
no superiors a 25 kg.
Quan s’efectuïn treballs de tancaments, es delimitarà la zona, senyalitzantla, evitant en lo possible el pas de personal per la vertical dels treballs.
Totes les màquines accionades elèctricament tindran les seves
corresponents proteccions a terra i interruptors diferencials, mantenint en
bon estat totes les connexions i conductors.
Les connexions elèctriques s’efectuaran mitjançant mecanismes estancs
d’intempèrie.
Els forats existents estaran protegits amb baranes o xarxes.
No es desmuntaran les proteccions fins el moment de l’execució del treball
en aquell punt concret.
S’esglaonaran les rampes amb una amplada de 90 cm., una estesa de 23
cm. i una alçada de 20 cm.
Les rampes estaran protegides amb baranes.
Es muntaran cables de seguretat entre punts estructurals, per a enganxar
els arnesos de seguretat.
Es col·locaran senyals que adverteixen el perill.
Totes les zones de treball es netejaran diàriament.
Els enderrocs s’evacuaran diàriament.
Totes les màquines estaran dotades de tots els sistemes de protecció que
subministra el fabricant.
Totes les zones de treball estaran il·luminades. Quan s’utilitzin làmpades
portàtils estaran alimentats a 24 V. en prevenció de risc elèctric.
Els buits existents al terra romandran protegits amb baranes o xarxes
electrosoldades per a la prevenció de caigudes. En cas de cobrir els forats
amb fustes sòlides, aquestes s’hauran d’ancorar al parament horitzontal.
S’habilitaran camins d’accés als talls o llocs de treball, establint passarel·les
per poder creuar rases i pous sense risc de caigudes. Es prohibeix “ponts de
tauló o similar”.
El material s’hissarà a la planta amb palets amb fleixos i es descarregarà
amb plataformes especials.
A ras de terra es delimitarà, mitjançant banderoles de senyalització, una
zona de seguretat per tal d’evitar la presència de persones alienes al
treball.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La maquinària auxiliar utilitzada es mantindrà sempre amb les proteccions
mecàniques instal·lades.
La pujada de material es realitzarà, sempre que sigui possible, amb mitjans
mecànics.
S’evitarà estar sota el radi d’acció d’aquests mitjans mecànics.
Els paquets de paviment, rajoles i marbres, s’aplegaran prop dels llocs on
s’hagin de col·locar, de manera que mai siguin obstacle en llocs de pas, per
evitar ensopegades.
Les zones de treball disposaran d’accessos fàcils i segurs, i es mantindran
en tot moment nets i ordenats, prenent-se les mesures necessàries per tal
d’evitar que el terra estigui o resulti relliscós. Els forats estaran sempre
protegits.
Tota la maquinària elèctrica que s’utilitzi anirà protegida amb separador
diferencial combinada amb presa de terra.
Els operaris no carregaran, a mà o a les espatlles, pesos superiors als 50 kg.
Es prohibeix expressament fer connexions a quadres d’alimentació sense la
utilització de clavilles d’encasellament.
El tall de peses es tindrà que realitzar per via humida, per evitar atmosferes
polsoses i afectacions respiratòries.
En cas d’utilitzar-se la serra de disc per el tall de peces s’aplicaran les
normes específiques per al seu ús, situant-se el tallador sota vent, per
evitar de respirar productes en suspensió del tall.
Els materials inflamables s’emmagatzemaran en llocs i condicions
adequades.
No s’utilitzarà el dumper sense autorització del cap d’obra i/o encarregat.
Es desestimarà el seu ús si no va dotat de barres contra bolcades.
Es rebutjaran els materials o eines que estiguin en mal estat.
Tots els pericons, pous, registres, etc. existents, es mantindran amb les
tapes col·locades i, en el seu defecte, amb tapes provisionals, baranes o,
almenys, delimitades les zones de riscos amb tanques metàl·liques.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•

Baranes anticaiguda.
Connexions elèctriques de seguretat
Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA
Presa de terra normalitzada general d'obra i per a grups generadors
autònoms
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•
•
•

Connexió a la posada a terra de maquinària, vestidors, casetes, bastides,
etc.
Control de l'estat d'aïllament de la instal·lació
Línies de vida reglamentàries

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants
Botes de seguretat impermeables a l’aigua i la humitat
Casc de seguretat categoria 3
Armilles reflectores
Ulleres de seguretat antiprojeccions
Màscares contra polsims
Cinturons de seguretat contra caigudes
Guants de cuir flor i loneta, i aïllants d'electricitat
Arnés de seguretat amb tres punts d’ancoratge
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)

TREBALLS D’ESTABILITZACIÓ DEL VESSANT. OBRES DEL SUBSÒL I TRACTAMENT DE
TALUSSOS. TREBALLS GENERALS
Definició del treball

Es faran les següents activitats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancoratges de cable.
Col·locació de malla en talussos i bulons
Col·locació de xarxa metàl·lica, instal·lada mitjançant equips especialitzats
d’escalada en zones d’estabilització directa, incloent sistemes i cablejat de
fixació i adaptació al terreny
Perforació del terreny, subministrament i col·locació en zona de vessant
amb tractament directe de buló continu amb morter o resina i elements
auxiliars.
L’execució dels treballs s’efectuarà mitjançant gàbia autoportant amb
sistema de patins de desplaçament sobre el vessant i amb l’ajut d’equip
d’escalada.
Col·locació de la malla de cable, totalment instal·lada i ancorada al terreny
en zona de vessant de tractament directe.
Formació de cablejat mitjançant subministrament i col·locació de cables
d’acer galvanitzat, tant en vertical com en horitzontal, entre eslingues, per
a la estabilització directa, i tensat del mateix mitjançant equips d’escalada
Neteja i enretirada de tot el material de la zona de treball una vegada
finalitzada l’obra.
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Identificació dels possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
4-Caiguda d’objectes per manipulació
5-Caiguda d’objectes per desplom i/o despreniment
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops i contactes contra objectes mòbils de màquines
9-Cops per objectes i eines
10-Projecció de fragments o partícules
11-Atrapaments por o entre objectes
12-Atrapaments por bolcada de màquines
13-Sobreesforços
14-Exposició a temperatures extremes
16-Contactes elèctrics.
26-Agents químics (pols)
27-Agents físics (soroll, vibracions i llamps)
28-Agents biològics (afeccions cutànies i oculars per contacte amb ciment
durant la injecció dels elements)
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AVALUACIÓ DE RISCOS

Full 1 de 1

Localització: VIES FERRADES
Avaluació: / /2018
Activitat/Lloc de treball: Estabilització del vessant
Inicial
Periòdica
Data avaluació:
Nº de treballadors:
Data última avaluació: PROBABILITAT
CONSEQÜÈNCIES
FACTOR RISC
IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
M
EP
I
1
nivell
Caigudes de persones al mateix
M
P
MO
2
nivell
M
EP
I
4 Caiguda d’objectes per manipulació
Caiguda d’objectes per
M
EP
I
5
despreniment
M
P
MO
7
Cops contra objectes immòbils
Cops i contactes contra objectes
M
EP
I
8
mòbils de màquines
M
P
MO
9
Talls i/o Cops per objectes i eines
M
P
MO
10 Projecció de fragments o partícules
M
P
MO
11 Atrapaments per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de
B
EP
MO
12
màquines
M
P
MO
13
Sobreesforços
A
LP
MO
14 Exposició a temperatures extremes
B
EP
MO
16
Contactes elèctrics
A
P
I
26
Agents químics (pols)
A
P
I
27
Agents físics (soroll, vibracions)
M
EP
I
27
Agents físics (llamps)
Agents biològics (contacte amb
M
P
MO
28
formigó i/o morter)
Accions preventives a realitzar

•
•
•
•
•

Habilitar accessos adequats a cada lloc de treball.
Es prohibeix la presència de treballadors en les zones del radi d’acció de les
màquines duran les operacions d’hissada de les armadures dels pilots.
L’accés del personal a les zones de treball situades a diferent nivell
s’efectuarà mitjançant escales de mà reglamentàries.
S’instal·laran baranes reglamentàries de protecció anticaiguda als llocs on
existeixi perill de caiguda a diferent nivell.
Es vetllarà per l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans de començar amb els treballs de perforació es comprovarà que tota
la maquinària porti elements destinats a la captació de pols, així com
silenciador específic homologat. En cas de no ser possible eliminar el pols,
s’utilitzarà reg d’aigua a la maquinària de perforacions especials amb la
intenció d’eliminar la pols produïda durant els treballs de realització dels
pilots.
Acabat el treball es netejarà tot el material sobrant.
El personal que utilitzi maquinària haurà d’estar autoritzat pel Cap d’Obra o
Encarregat.
Les armadures dels pilots s’hissaran de manera segura i amb elements
mecànics, i mai passarà la càrrega per sobre dels operaris.
L’acopi d’armadures es realitzarà de manera que no pugui provocar
accidents, com per exemple xafades.
En treballs en alçada superior a 2m. serà obligatori l’ús de l’arnes de
seguretat si no es possible col·locar barreres de protecció anticaiguda o
d’altres elements similars.
Si durant els treballs es necessari la col·locació d’enllumenat, aquesta es
realitzarà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, en les que
s’instal·laran projectors d’intempèrie alimentats a través d’un quadre
elèctric general d’obra.
Abans de començar els treballs d’injecció es comprovarà l’estat dels estris i
màquines que s’hauran de fer servir.
El personal encarregat de realitzar els treballs d’injecció estarà especialitzat
en aquest treball específic. A més s’utilitzaran consistències que no
provoquin trencaments dels tubs d’injecció.
Es tindrà molta cura amb els embussos dels conductes d’injecció, ja que
degut a la pressió d’injecció poden trencar-se i provocar accidents. En cas
de produir-se, s’aturarà el procés i es netejarà amb aigua a pressió.
Zones de treball netes i ordenades.
S’habilitaran accessos obligats a les zones de treball degudament protegits.
Senyalització de les zones de treball.
Es prendran les mesures necessàries (barrera provisional, xarxes, lones,
etc.) perquè cap pedra pugui incidir sobre la plataforma de la carretera, i
altres zones on es treballi o transiti.
Tots els elements de suspensió, portaran al ganxo, el dispositiu de
seguretat reglamentari.
Cada vegada que s'efectuïn maniobres per sobre la plataforma de la
carretera amb qualsevol element suspès, s'aturarà el pas de vehicles.
En èpoques o dies de fortes pluges, un operari controlarà el vessant
superior per a la prevenció de possibles caigudes de blocs. Si s’escau, les
obres quedaran paralitzades fins que la perillositat de caiguda de blocs hagi
disminuït.
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•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

S’abalisarà de manera convenient les zones excavades, principalment les
de major desnivell i proximitat a les zones més transitades, a fi d’evitar
caigudes de blocs a vehicles i vianants.
Es realitzaran tantes línies de vida com siguin necessàries, sense escatimar
en material, per tal que els treballs es puguin desenvolupar amb les majors
condicions de seguretat possibles.
Tot el material d’escalada haurà de ser revisat i emès un certificat de
conformitat per part del Responsable de seguretat i Salut en Obra
conforme aquest es troba en bon estat i per tant, pot ser utilitzat amb tota
seguretat.
En cas d’observar possibles despreniments accidentals que puguin ser
produïts pel pas de personal tècnic, s’avisarà al Responsable de l’Obra qui
ho comunicarà de forma immediata a la D.F. i a l’Agència de Mobilitat per
tal de poder tallar momentàniament la circulació de la carretera mentre
durin els treballs de saneig d’aquestes zones.
Es revisarà l’estat de talussos a intervals regulars en aquells casos en què
puguin rebre empentes dinàmiques per proximitat de transitats per
vehicles; i en especial si en la proximitat s’estableixen talls amb ús de
martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per
al moviment de terres.
A l’efectuar perforacions es regarà amb els mitjans necessaris
l’embocament per a evitar que la pols afecti les zones veïnes
Cal evitar l’ accés de persones alienes al treball. Per aquest motiu, es
recomana col·locar cinta d’abalisament en les possibles zones de pas on es
prevegi la circulació de persones o vehicles.
Abans de l’inici dels treballs es realitzarà una inspecció amb la finalitat de
detectar possibles zones del terreny que puguin donar lloc a enfonsaments.
Així mateix s’efectuarà una inspecció dels fronts i paraments verticals que
puguin existir a la obra amb l’objectiu de detectar possibles despreniments
de materials provocats per la pròpia obra. Aquesta inspecció es repetirà
després de pluges fortes o d’una aturada de l’activitat.
En el cas de plantació d’arbres, els forats deixats al terreny es taparan o
abalisaran fins que no es procedeixi a la col·locació de l’arbre o matoll
corresponent.
Es prohibeix l’ús d’herbicides, en cas de fer-ne servir es seguiran
escrupolosament les indicacions del fabricant.
Els tractaments de plagues es realitzaran d'esquena al vent per evitar que
el núvol de líquid pols afecti el treballador. Per a la seva aplicació
s'utilitzaran guants de goma, botes de goma, cascs, ulleres de protecció,
roba que no deixi al descobert parts del cos i màscara respiratòria amb
filtre químic.
Els envasos buits que hagin contingut productes plaguicides mai hauran de
ser reutilitzats per a altres usos.
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•

En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•
•
•
•
•

Baranes amb sòcol.
Abalisament dels fronts
Connexions elèctriques de seguretat
Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA
Presa de terra normalitzada general d'obra i per a grups generadors
autònoms
Connexió a la posada a terra de maquinària, vestidors, casetes, bastides,
etc.
Control de l'estat d’aïllament de la instal·lació
Línies de vida reglamentàries

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Guants de cuir flor i loneta
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Màscara antipols.
Protectors auditius.
Ulleres de protecció.
Botes de seguretat impermeables a l’aigua i la humitat.
Vestit impermeable.
Arnés de seguretat amb tres punts d’ancoratge

COL·LOCACIÓ DE LES MALLES
Definició del treball

Aquesta fase d’obra inclou, tot treball de col·locació de les malles al perímetre del
talús.
Identificació dels possibles perills

•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
4-Caiguda d’objectes por manipulació (càrrega suspesa)
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•
•
•
•
•
•
•
•

6-Trepitjada sobre objectes (punxants o tallants, al caminar sobre
armadures)
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops i contactes contra objectes mòbils de màquines
9-Cops i talls per objectes i eines (traumatismes durant el procés de
muntatge d’armadures, manipulacions de rodons d’acer i filferro)
10-Projecció de fragments o partícules
13-Sobreesforços
14-Exposició a temperatures extremes
27-Agents físics (llamps)

Avaluació de Riscos Laborals

AVALUACIÓ DE RISCOS

Full 1 de 1

Localització: VIES FERRADES
Avaluació: / /2018
Activitat/Lloc de treball: Col·locació de les malles
Inicial
Periòdica
Data avaluació:
Nº de treballadors: 6
Data última avaluació: PROBABILITAT
CONSEQÜÈNCIES
FACTOR RISC
IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
M
EP
I
1
nivell
Caigudes de persones al mateix
M
P
MO
2
nivell
M
EP
I
4 Caiguda d’objectes per manipulació
Trepitjada sobre objectes (punxants
M
P
MO
6
o tallants)
B
P
TO
7
Cops contra objectes immòbils
Cops i contactes contra objectes
B
P
TO
8
mòbils de màquines
B
EP
MO
9
Talls i/o Cops per objectes i eines
M
P
MO
10 Projecció de fragments o partícules
M
EP
I
13
Sobreesforços
M
P
MO
14 Exposició a temperatures extremes
M
EP
I
27
Agents físics (llamps)

Pla de Seguretat i Salut de la via ferrada de Roca Narieda i Serra Canals

Accions preventives a realitzar

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Existeix una norma bàsica per aquests treballs, que és l’ordre i la neteja en
cada un dels llocs de treball, quedant les superfícies restants, lliures
d’obstacles (eines, materials, runes, etc.) que podrien provocar cops o
caigudes, obtenint-se d’aquesta manera un millor rendiment i seguretat.
La malla s’hissarà i es transportarà en paquets, mitjançant cables d’acer que
abraçaran tot el paquet; els braços formaran un angle de 90º, i mai passarà
la càrrega per sobre dels operaris.
Els paquets de la malla es dipositaran sense donar-los cops, dirigint-los
mitjançant barres conductores i en cap cas es rebran directament.
Els buits estaran sempre tapats o protegits.
S’habilitarà un espai per l’amuntegament i classificació de la malla.
Els paquets s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre jaç de taulons
de fusta capa a capa, evitant les alçades superiors a 1,50 m.
Es netejarà diàriament la zona de treball.
No es transportarà en cap cas la malla en posició vertical.
Queda prohibit pujar o baixar per la malla. per aquesta operació s’utilitzarà
les escales de mà o d’altres dispositius reglamentaries.
En treballs en alçada superior a 2m. serà obligatori l’ús de l’arnès de
seguretat.
En treballs en superfícies de més del 12% de pendent en seguiran les
mateixes prescripcions dels treballs verticals
Les maniobres d’ubicació “in situ” de les malles suspeses al ganxo de la
grua, s’executarà per un mínim de tres operaris; dos guiant amb cordes,
amb dos direccions el pilar o biga suspesa, mentre el tercer procedeix
manualment a efectuar les correccions oportunes.
Si durant els treballs es necessari la col·locació d’enllumenat, aquesta es
realitzarà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, en les que
s’instal·laran projectors d’intempèrie alimentats a través d’un quadre
elèctric general d’obra.
Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó per evitar la seva
caiguda a un altre nivell.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
S’habilitaran camins d’accés a les zones de treball i passarel·les sobre les
rases.
Les maniobres de vehicles es realitzaran dirigida per una persona
qualificada i responsable.
Establir la corresponent senyalització.
Prèviament es revisaran les parets de l’excavació, sanejant-les si és
necessari.
Les maniobres de vehicles es realitzaran dirigida per una persona
qualificada i responsable.
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•

En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

Equips de protecció individual i/o col·lectiva

a) Proteccions Col·lectives
•
•
•
•
•
•

Baranes de fusta
Passarel·les de seguretat
Topalls de final de recorregut de la maquinària
Senyalització de serveis afectats
Tancament perimetral d'obra
Línies de vida reglamentàries

b) Equips de Protecció Individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botes de PVC impermeables
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada
Casc de seguretat categoria 3
Arnés de seguretat amb tres punts d’ancoratge
Ulleres de seguretat contra projeccions
Guants de cuir flor i loneta
Màscares simples de paper filtrant contra la pols
Roba de treball (granotes o bussos de cotó)
Vestit impermeable

RISCOS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
Definició del treball

Aquest tipus de treball inclou tot el treball de senyalització d’obra d’acord a la
normativa vigent, prenent les degudes mesures de seguretat en cada cas
Identificació dels possibles perills

•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
4-Caiguda d’objectes per manipulació o desplom o esllavissada (càrrega i
descàrrega)

Avaluació dels Riscos Laborals
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AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Riscos a tercers

Avaluació: / /2018
Inicial
Data avaluació:
Data última avaluació: -

Nº de treballadors:
IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
1
nivell
Caigudes de persones al mateix
2
nivell
4 Caiguda d’objectes per manipulació
27
Agents físics (llamps)

Periòdica

PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES

FACTOR RISC

B

EP

MO

B

EP

MO

M
M

EP
EP

I
I

Accions preventives a realitzar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tancament perimetral de totes les zones de l’obra
Col·locació de marquesina a la zona de pas de vianants
Cartell amb la indicació de l’obra i senyalització de seguretat
Si l’obra no queda degudament senyalitzada i tancada, es tindrà,
degudament amuntegat, tant sols el material estrictament necessari. Els
materials de rebuig es retiraran de l’obra el més aviat possible
Col·locació de cartells de prohibició a l’obra de persones i vehicles aliens
Senyalització de les entrades a l’obra
Aquestes entrades seran independents per a persones i vehicles
Si existeixen treballs en hores nocturnes serà obligatori il·luminar l’obra
S’estudiaran, amb els responsables de trànsit de la zona, recorreguts
alternatius per als talls i modificacions de la circulació
S’avisarà amb la suficient antelació, de les obres que s’han de realitzar i les
possibles afectacions.
Es col·locaran planxes metàl·liques de pas per a vianants on sigui necessari
S’habilitaran passos pels vianants que hauran d’estar delimitats, no tenir
discontinuïtats i ser d’una amplada mínima de 1 metre.
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

ACCÉS DE VISISTES EXTERNES A LES OBRES
Definició del treball

Es poden considerar aquelles derivades de les visites d’obra per part dels encarregats
dels diferents industrial, així com el personal derivat de les inspeccions externes
d’Andorra Telecom i altres entitats
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Identificació del possibles perills

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Caigudes de persones a diferent nivell.
2-Caigudes de persones al mateix nivell
3-Caiguda d’objecte per desplom
4-Caiguda d’objectes per manipulació
5-Caiguda d’objectes per despreniment
6-Trepitjades sobre objectes (punxants o tallants)
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops i contactes contra objectes mòbils de màquines
9-Cops per objectes i eines
14-Exposició a temperatures extremes
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
18- Contacte amb substàncies càustiques i/o corrosives
19- Exposicions a radiacions
20- Explosions
21- Incendis
22- Causades per essers vius
23-Atropellaments, cops i xocs con o contra vehicles
24- Accidents de trànsit
26-Agents químics (pols)
27-Agents físics (soroll, vibracions i llamps)
28-Agents biològics
29- Riscos psicosocials

Avaluació dels Riscos Laborals
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AVALUACIÓ DE RISCOS
Localització: VIES FERRADES
Activitat/Lloc de treball: Visites externes a l’obra
Nº de treballadors:

1
2
3
4
5
6
7
8
14
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
27
28
29

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Caigudes de persones a diferent
nivell
Caigudes de persones al mateix
nivell
Caigudes d’objectes per desplom
Caiguda d’objectes per manipulació
Caiguda d’objectes per
despreniment
Trepitjades sobre objectes
(punxants o tallants)
Cops contra objectes immòbils
Cops i contactes contra objectes
mòbils de màquines
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics
Inhalació o ingestió de substàncies
nocives
Contacte amb substàncies
càustiques i/o corrosives
Exposicions a radiacions
Explosions
Incendis
Causades per ésser vius
Accident de trànsit
Agents químics (pols per circulació
de vehicles)
Agents físics (soroll, vibracions)
Agents físics (llamps)
Agents biològics (contacte amb
formigó i/o morter)
Riscos psicosocials

Avaluació: / /2018
Inicial
Data avaluació:
Data última avaluació: -

Periòdica

PROBABILITAT

CONSEQÜÈNCIES

FACTOR RISC

B

EP

MO

M

P

MO

B
B

EP
EP

MO
MO

B

EP

MO

M

P

MO

B

P

TO

B

P

MO

A
B

P
EP

MO
MO

B

EP

MO

B

EP

MO

B
B
B
B
B

EP
EP
EP
P
EP

MO
MO
MO
TO
MO

B

P

TO

B
M

P
EP

TO
I

M

P

MO

B

P

TO
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Accions Preventives a realitzar

•

Tot el personal extern a l’obra serà rebut per l’encarregat de l’obra a
l’entrada de la mateixa i sempre anirà acompanyat, durant la visita, pel
mateix
El personal extern seguirà les prescripcions de seguretat marcades per
l’encarregat
En cas de tempesta amb caiguda de llamps, es suspendran els treballs
immediatament i s’evacuarà el lloc.

•
•

Equips de protecció individual

•
•

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants
Casc de seguretat categoria 3

4.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT PER A MAQUINÀRIA D’OBRA
4.1- GENERALITATS
De tota la maquinària d’obra s’haurà de seguir el següent:
•
•
•
•

Manual d’instruccions de funcionament
Normes de seguretat definides pel fabricant per al seu ús, si és possible. En tot cas,
quan existeixin aquestes normes de seguretat, serà obligatori seguir les mateixes
La maquinària haurà de disposar del marcatge CE de seguretat, en el seu cas
La maquinària haurà de disposar de la senyalització de seguretat adequada

4.2- INSTAL·LACIONS, MÀQUINES I EINES MANUALS.

Normes Bàsiques de Seguretat:
•

Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals, siguin o
no accionades per motor, haurien de:
a) ser de bon disseny i construcció, tenint en compte, en la mesura que
sigui possible, els principis de la seguretat, la salut i l’ergonomia;
b)mantenir-se en bon estat;
c) utilitzar-se únicament en les feines per a les què

Pla de Seguretat i Salut de la via ferrada de Roca Narieda i Serra Canals

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

hagin estat concebuts, a menys que una utilització per
altres fins diferents dels inicialment previstos hagi
estat objecte d’una avaluació complerta per una persona
competent que hagi arribat a la conclusió de que
aquesta utilització no presenta riscs;
d) ser manejats únicament pels treballadors que estiguin
autoritzats per fer-ho i hagin rebut una formació
apropiada;
e) estar proveïts de resguards protectors, defenses o
altres dispositius, de conformitat amb les lleis i reglaments
nacionals.
En casos apropiats, el fabricant o l’empleador hauria de proporcionar,
d’una manera intel·ligible pels usuaris, instruccions adequades per una
utilització segura de les instal·lacions, màquines, equips o eines.
Els operaris han d’estar formats i informats per a la utilització de les eines
manuals i les màquines.
En la mesura que sigui possible, s’haurien d’elaborar i aplicar normes de
funcionament segures respecte a cada instal·lació, màquina i equip.
No s’hauria de distreure els operaris de les instal·lacions, màquines i
equips mentre executin el seu treball.
Les instal·lacions, màquines i equips s’haurien de desconnectar quan no
s’utilitzin o abans de qualsevol operació de reajustament, neteja o
manteniment important.
Les mànegues, canonades o cables flexibles penjants annexes haurien de
ser el més curts possible per tal d’evitar que constitueixin un perill per la
seguretat.
S’haurien de recobrir i protegir de manera eficaç, de conformitat amb el
que disposen les lleis i reglaments nacionals, tots els elements i parts
mòbils de les màquines que puguin ser perillosos.
Les màquines i equips accionats a motor haurien d’estar dotats de
dispositius adequats, d’accés immediat i perfectament visible, per tal que
l’operari els pugui detenir ràpidament en cas d’urgència i prevenir
qualsevol posada en marxa intempestiva.
Les màquines i equips haurien d’estar concebuts de manera que no es
pugui excedir la velocitat màxima d’utilització indicada en els mateixos;
en cas necessari, haurien d’estar proveïts d’un dispositiu regulador.
La posada en marxa de les màquines de velocitat ajustable només hauria
de ser possible a la velocitat més baixa que sigui apropiada.
Les persones que utilitzin les instal·lacions, màquines i equips haurien
d’estar proveïdes d’un d’equip personal de protecció, que inclogui, quan
sigui necessari, una protecció auditiva adequada.
El temperat, la rectificació i la reparació de les eines i instruments
manuals s’hauria de confiar a persones competents.
Les eines tallants s’haurien de mantenir ben afilades.
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Quan comenci a aplatar-se o a esquerdar-se el cap d’un martell o una
altra eina de percussió, s’hauria de rectificar convenientment, esmolantne les vores en la mesura que sigui necessari.
Quan no s’utilitzin, i durant el transport, les eines tallants s’haurien de
guardar en fundes, embolcalls, caixes o altres llocs adequats.
Sempre que hi hagi perill d’electroxoc a les instal ·lacions elèctriques sota
tensió o prop d’aquestes instal·lacions, només s’hauria d’utilitzar eines
aïllades o no conductores.
A prop de o en presència de pols o vapors explosius o inflamables només
s’haurien d’utilitzar eines que no produeixin guspires.
Els gallets que accionen les eines pneumàtiques portàtils haurien de:
a) situar-se de manera que es redueixi al mínim el risc
d’accionament accidental de la màquina;
b) estar disposats de manera que es tanqui automàticament
la vàlvula d’admissió d’aire comprimit quan el
dit de l’operari deixi de fer pressió.
Les mànegues flexibles i les juntes de les mateixes per a l’alimentació
d’aire comprimit de les eines pneumàtiques portàtils haurien de:
a) estar concebudes de manera que s’adaptin a la
pressió i al servei al què es destinen;
b) estar sòlidament fixades a la boca de la canonada i
proveïdes d’una cadena de seguretat, quan sigui apropiat.
Les eines de percussió pneumàtiques haurien d’estar proveïdes de grapes
o altres dispositius de seguretat per impedir l’expulsió accidental dels
accessoris.
Abans d’efectuar qualsevol reajustament o reparació en una eina
pneumàtica caldria desconnectar-la i deixar anar la pressió de les
mànegues flexibles.
Sempre que sigui possible, s’haurien d’utilitzar eines clavadores de poca
velocitat.
Les eines clavadores en les què s’utilitzen cartutxos com a càrrega
explosiva haurien d’estar dotades de:
a) un resguard de protecció sense el qual no puguin
funcionar;
b) un dispositiu de seguretat que impedeixi el disparament
intempestiu del projectil, per exemple, si es deixen
caure o mentre es carreguen;
c) un dispositiu de seguretat que impedeixi el disparament
del projectil si l’eix del tir no és aproximadament
perpendicular a la superfície de fixació.
El retrocés d’una eina clavadora accionada per cartutx no hauria de
poder lesionar el treballador.
El soroll de la detonació no hauria de comportar risc de lesió a l’oïda.
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Cada vegada que s’hagin d’utilitzar les eines clavadores accionades per
cartutx, haurien d’examinar-se per comprovar que el seu ús no comporta
cap perill, i en particular que:
a) els dispositius de seguretat es troben en bon estat
de funcionament;
b) està neta la pistola;
c) totes les peces mòbils funcionen sense dificultat;
d) no està obstruït el canó.
Una persona competent, segons els intervals que recomani el fabricant,
hauria de desmuntar i examinar completament l’eina per cerciorar-se de
que els dispositius de seguretat no estan deteriorats per l’ús.
Les eines clavadores accionades per cartutx haurien de ser reparades pel
fabricant o per una persona competent.
No s’haurien d’emmagatzemar els cartutxos ni utilitzar les eines
clavadores:
a) en un lloc o entorn on puguin explosionar accidentalment, ni
b) en una atmosfera que comporti riscs d’explosió.
Quan no s’utilitzin ni es necessitin per finalitats d’inspecció o per altres
raons, les eines clavadores accionades per cartutxos s’haurien de guardar
en estoigs o caixes apropiats:
a) construïts amb un material apropiat;
b) el contingut dels quals estigui clarament indicat;
c) tancats amb clau quan no s’utilitzen els cartutxos;
d) que només continguin pistoles, accessoris i cartutxos.
No s’hauria de guardar ni transportar cap eina clavadora mentre estigui
carregada.
Les pistoles clavadores haurien de lliurar-se sempre amb les
corresponents instruccions sobre el seu manteniment i ús, i haurien de
ser utilitzades exclusivament per persones capacitades per manejar-les en
condicions de seguretat.
Per norma general, les eines elèctriques portàtils s’haurien d’utilitzar a
tensió reduïda per evitar, en la mesura que sigui possible, el perill de que
es produeixi una descàrrega mortífera.
Totes les eines elèctriques s’haurien de connectar a terra, a no ser que es
requereixi una connexió a terra en el cas d’eines “d’aïllament total” o
“amb doble aïllament”. Els embolcalls metàl·lics haurien de tenir connexió
a terra amb protecció contra els cables defectuosos o danyats inserits a
l’aparell.
Les tasques d’inspecció i manteniment de totes les eines elèctriques
s’haurien de confiar periòdicament a un electricista competent, i
s’haurien de dur registres complerts d’aquestes operacions.
Sempre que sigui possible, s’hauria d’utilitzar dispositius d’alimentació
mecànics.
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En la mesura que sigui possible, totes els tallants i fulles haurien d’estar
recobertes.
Les serres circulars haurien d’estar proveïdes de resguards sòlids, rígids i
fàcilment ajustables pels discs dentats, així com de fulles de fendre de
disseny apropiat, adaptat als discs que s’utilitzin. L’obertura pel disc, a la
taula, hauria de ser el més estreta possible.
Excepte la porció que estigui a la vista durant el funcionament, la fulla de
les serres de cinta de trossejar hauria d’estar recoberta. Les rodes volants
inferior i superior haurien d’estar tancades en càrters protectors
robustos.
Els motors haurien de:
a) estar construïts i instal·lats de manera que es puguin posar en marxa
amb tota seguretat i sense excedir la velocitat màxima permissible;
b) tenir dispositius de comandament per controlar la
velocitat a distància, quan sigui necessari;
c) estar dotats de dispositius que permetin parar-los
en cas d’emergència des d’un lloc segur.
Els motors de combustió interna no haurien de funcionar durant molt
temps en locals tancats o confinats, a no ser que es disposi d’una
ventilació aspirant adequada.
Per omplir els dipòsits de combustible dels motors de combustió interna:
a) s’hauria de desconnectar l’encesa del motor;
b) s’hauria de procurar que no es vessi el combustible;
c) s’hauria de prohibir fumar o deixar una flama descoberta
en les immediacions;
d) s’hauria de disposar d’un extintor d’incendis de fàcil
accés.
Per tal que el seu funcionament sigui segur i fiable, els equips electrògens
s’haurien d’ajustar a les lleis i reglaments nacionals.
La potència mínima dels grups electrògens hauria de convenir a una
càrrega màxima preestablerta.
Els grups electrògens s’haurien d’instal·lar en un lloc tancat i
adequadament ventilat.
Els grups electrògens haurien d’estar proveïts d’un commutador principal
amb l’objectiu de que ningú pugui posar-los accidentalment en marxa
durant el seu
manteniment o reparació.
Els grups electrògens haurien d’estar proveïts dels silenciadors i tubs
d’escapament apropiats.
En el cas de que estiguin situats a proximitat dels habitatges dels obrers,
els grups electrògens s’haurien d’instal·lar en un local construït amb
formigó o en un lloc degudament insonoritzat, de conformitat amb les
lleis i reglaments nacionals, de manera que el soroll ocasioni el mínim de
molèsties possible.
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4.3- EINES PNEUMÀTIQUES PORTÀTILS

Normes Bàsiques de Seguretat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’abalisarà la zona de treball en prevenció de danys als treballadors que puguin
entrar a la zona.
Utilització obligatòria de casc, mascareta antipols, calçat de seguretat i
protectors auditius.
Abans d’accionar el martell comprovar que es troba perfectament fixat el
punter.
Si es detecta deteriorat o gastat el punter, es substituirà per un de nou.
No deixar manipular el martell a treballadors inexperts.
Comprovar connexions de forma que aquestes es trobin en perfecte estat.
No treballar enfilat sobre murs o elements de gran alçada.
El personal que hagi de manipular aquests equip serà especialista en aquestes
eines.
Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats en elements que
puguin trencar.

4.4- EINES PORTÀTILS D’AIRE COMPRIMIT
Normes Bàsiques de Seguretat:
•
•
•
•
•
•
•
•

L’elecció de les mànegues adequades al pressió i temperatura de l’aire
comprimit, així com, ser compatibles amb l’oli de lubricació utilitzat.
Quan s’utilitzin mànegues flexibles en mitjans amb risc d’incendi s’utilitzaran
mànegues antielectricitat estàtica.
El grau de resistència física de les mànegues flexibles serà l’adequat a l’ús que
es destina, s’utilitzaran mànegues de gran resistència es cas necessari.
Les mànegues flexibles rebran un tracte adequat evitant possible erosió,
atrapament de materials a sobre d’elles: Una vegada utilitzades es recolliran i
guardaran adequadament.
Abans de començar els treballs s’examinaran les mànegues flexibles,
s’apartaran aquelles que no puguin garantir una absoluta seguretat.
L’acoblament de les mànegues s’efectuarà amb elements d’acció ràpida de tal
forma que quan es desconnecti pugui impossibilitar la sortida d’aire comprimit.
En el cas de que el diàmetre de la mànega sigui superior a 10 mm., la seva
longitud serà superior a 10 metros.
Comprovar si la pressió de la línia, o del compressor, es compatible amb els
elements o eines que s’han d’utilitzar.
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No posar en marxa mai un equip o eina que no disposi de placa de
característiques o estigui esborrada.
Es disposarà de la roba de treball adequada i dels proteccions personals que
siguin necessàries segons el treball a utilitzar.
Abans d’efectuar un canvi d’accessori es tallarà l’alimentació d’aire comprimit.
Els dipòsits d’aire comprimit haurien d’estar equipats amb:
a) una vàlvula de seguretat;
b) un manòmetre;
c) una aixeta de purga.
Els dipòsits d’aire comprimit haurien de tenir obertures adequades per a la
inspecció i neteja.
Els dipòsits d’aire comprimit haurien de ser objecte d’inspecció i prova per una
persona competent a intervals apropiats.
La pressió de seguretat admissible, s’hauria de marcar en els manòmetres amb
un color distintiu.
Si la seguretat ho exigeix, caldria instal·lar una vàlvula reguladora de la pressió,
una vàlvula de retenció, o ambdues, entre el dipòsit d’aire i el compressor.
S’hauria d’instal·lar una vàlvula de retenció entre el dipòsit i cada un dels
aparells alimentats amb aire comprimit.
Els cilindres per gasos comprimits, dissolts o liquats, haurien de ser de
construcció i material apropiats, estar proveïts de dispositius de seguretat
adequats i conformes als requisits fixats a les lleis i reglaments nacionals, ésser
examinats i sotmesos a prova per una persona competent, i ésser
emmagatzemats, transportats, manipulats i utilitzats de conformitat amb les
mesures de seguretat prescrites.

t capítol
4.5- SERRA CIRCULAR

Normes Bàsiques de Seguretat:
•
•
•
•
•

La serra circular ha d’estar lliure de punts en tensió que siguin accessibles
(cables elèctrics amb defectes, empalmes, borns, connexions,etc.)
Ha de disposar d’un sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes.
És recomana utilitzar el sistema de protecció “presa de terra” de les masses
associada a dispositius diferencials.
Quan es disposi a tallar una peça, aquesta sempre es manipularà dirigida per
guies o empenyedors, mai directament amb les mans.
En tot cas, si la peça per talla és de grans dimensions i no es creu necessari
utilitzar empenyedors, cal tenir en compte que no s’ha d’empènyer mai amb
els dits polzes estesos.
L’interruptor d’engegada ha d’estar embotit i lluny de les zones perilloses
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•
•
•

•
•
•

inferiors a la taula.
La taula ha d’estar perfectament anivellada i ha de garantir l’estabilitat del
conjunt.
No és pot utilitzar un disc de diàmetre superior al que permeti la carcassa
protectora de la part superior del disc.
Comprovar totes les condicions de seguretat de la màquina: correcte estat del
disc, fixació del disc, alçada del disc i ganiveta divisòria en relació al tall que s’ha
d’efectuar, correcte sentit de gir del disc, greixar el disc periòdicament i
correcte estat dels protectors i de la instal·lació elèctrica.
L’operari que manipuli la serra de taula haurà d’utilitzar ulleres de seguretat de
protecció contra impactes.
L’empresa ha de donar formació i informació als operaris que hagin de
manipular la serra de taula, en quan al risc que suposa, i la forma correcta
d’utilitzar-la, aplicant totes les mesures de seguretat necessàries.
L’empresari ha de tenir a l’abast dels operaris el manual d’instruccions de la
serra de taula.

4.6- EINES I TREBALLS DE SOLDADURA ELÈCTRICA
Normes Bàsiques de Seguretat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No mirar directament a l’arc voltàic. Es obligatori protegir-se amb una pantalla
de soldar.
No tocar les peces que acaben de ser soldades, ja que es podrien produir
cremades de consideració. lubricació utilitzat.
Es soldarà sempre en un lloc ben ventilat.
Abans de començar a soldar, comprovar que no hi han persones en l’entorn de
la vertical del seu lloc de treball.
No utilitzar el grup sense que porti instal·lat el portador de clemes.
Comprovar que el grup de soldadura es troba correctament connectat a presa
de terra.
Desconnectar totalment el grup de soldar en cas de realitzar una pausa de
consideració.
Comprovar, abans de connectar al seu grup, que les mànegues elèctriques es
troben empalmades mitjançant connexions estanques a l’intempèrie. Evitar les
connexions directes protegides a base de cinta aïllant.
S’escollirà sempre l’elèctrode adequat al cordó a executar.
Comprovar que s’han connectat de forma correcta les pinzes portaelèctrodes i
els borns de connexió.
Suspendre els treballs de soldadura a l’intempèrie sota règim pluges.
Les operacions de soldadura a realitzar en obra no es realitzaran amb tensions
superiors a 150 volts si els equips no es troben alimentats per corrent contínua.
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4.7- DUMPER
Normes Bàsiques de Seguretat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans de començar els treballs es comprovaran la pressió dels pneumàtics.
Aquesta circumstància és fonamental per l’estabilitat i bon rendiment de la
màquina. Així mateix es comprovaran l’estat dels frens.
No posar en marxa el vehicle, sense abans comprovar que tenim el fre de mà
en posició de frenat.
Es prohibeix utilitzar productes inflamables com èter per engegar el motor.
No carregar el dúmper per sobre de la càrrega màxima.
No es transportaran persones, es molt arriscat per la seva seguretat.
Assegurar-se de tenir sempre una bona visibilitat frontal. Els dúmpers s’han de
conduir sempre mirant cap endavant., evitar que la càrrega faci conduir amb el
cos inclinat mirant pels laterals de la màquina.
Respectar senyals de circulació interna.
Si s’han de pujar pendents amb el dúmper carregat, es preferible de fer-ho
marxa enrere, en cas contrari podria bolcar.
Es prohibeix conduir per l’interior de l’obra a velocitats superiors a 20 km/h.

4.8- ESCALES MANUALS

Normes Bàsiques de Seguretat:
•

Les escales de mà tindran la resistència i els elements de recolzament i subjecció
necessaris perquè la seva utilització no suposi un risc de caiguda, per ruptura o
desplaçament de la mateixa. Les escales de mà s’utilitzaran de la forma i amb les
limitacions establertes pel fabricant. No s’utilitzaran escales de mà, i en particular
de més de 5 metres d’alçada de les que no es tinguin garanties. Abans d’utilitzar
una escala de mà s’ha d’assegurar la seva estabilitat. La base de l’escala ha de
quedar fermament assentada, i es recomana l’ús de tacs de goma antilliscants. Les
escales han de tenir algun dispositiu antilliscant a la seva base, o ganxos de
subjecció en la seva part superior. Els treballs a més de 3,5 metres d’alçada, des del
punt d’operació fins el terra, i que requereixin moviments o esforços perillosos per
a l’estabilitat del treballador només s’efectuaran si s’utilitza el cinturó-arnés de
seguretat o s’adopten altres mesures de protecció alternatives. Es prohibeix el
transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan per el seu pes
o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. Les escales de mà
no s’utilitzaran simultàniament per dues o més persones. Les càrregues màximes
en escales seràn les següents:
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o Fusta: La càrrega màxima suportable recomanada és aproximadament de
95 Kgrs. La càrrega màxima a transportar ha de ser de 25 Kgrs
o Metàl·liques: La càrrega màxima recomanada és aproximadament de 150
Kgrs. i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador és de 25 Kgrs.
•
•

•

•
•

•

L’ascens i descens de l’escala es deu fer sempre de cara a la mateixa tenint lliures
les mans i fent-les servir per pujar o baixar els escalons. Qualsevol objecte a
transportar s’ha de portar penjat al cos o cintura.
En quan al treball sobre una escala, la norma bàsica és la de no utilitzar una escala
de mà per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una
plataforma de treball s’han d’adoptar les següents mesures: a) Si els peus són a
més de 2 metres del terra, utilitzar cinturó de seguretat ancorat a un punt sòlid i
resistent; b) Fixar l’extrem superior de l’escala; c) Per treballs de certa durada es
poden utilitzar dispositius tals com reposa peus que s’adaptin a les escales; d) en
qualsevol cas, solament l’ha d’utilitzar una persona per treballar; e) No treballar a
menys de 5 metres d’una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de
fibra de vidre aïllades. Una altra norma comuna es la de situar l’escala de manera
que es pugui accedir fàcilment al punt d’operació sense tenir que estirar-se o
penjar-s’hi. Per accedir a un altre punt de l’operació no es deu dubtar en variar la
situació de l’escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.
Les escales no s’han d’utilitzar per altres finalitats diferents d’aquelles per les han
segut construïdes. És per això, que no s’han d’utilitzar les escales dobles com a
simples. Tampoc s’han d’utilitzar en posició horitzontal per fer-les servir de pont,
passarel·les o plataformes. Per una altra banda, no s’han d’utilitzar per servir de
suport d’una bastida.
Les escales no s’han d’emmagatzemar en posició inclinada. S’han d’emmagatzemar
en posició horitzontal, subjectades per suport fixes i adossats a parets i al resguard
dels agents atmosfèrics
Les escales s’han d’inspeccionar com a màxim cada 6 mesos contemplant els
següents punts: a) Escalons fluixos, mal assemblats, trencats, amb grietes o
indegudament substituïts per barres o subjectats amb fils o cordes; b) mal estat
dels sistemes de subjecció o recolzament.
En quan a la conservació les de fusta no s’han de recobrir amb productes que
impliquin la ocultació o simulació dels elements de l’escala. Es poden recobrir, per
exemple, d’olis vegetals protectors o vernissos transparents i s’ha de comprovar
l’estat de corrosió de les parts metàl·liques. En quan a les metàl·liques que no
siguin de material inoxidable s’han de recobrir de pintura anticorrosiva i qualsevol
defecte en un muntatge escalò, etc..., no s’ha de reparar, soldar o posar dret, etc...,
mai
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Fig. 1.- Forma incorrecta de transportar escales

Fig.2.- Transport correcte d’escales

Fig.3.- Forma correcta d’aixecar escales
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Fig.4.- Inclinació de l’escala

Fig.5.- Sistemas de fixació i recolzament

Fig.6.- Tipus de recolzaments en postes
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Fig.7.- Punt de recolzament superior d’escales

Fig.8.- Reposapeus sobre escales

4.9- AIXECAMENT MANUAL DE CÀRREGUES
Normes Bàsiques de Seguretat:

•

•

L’aixecament i maneig de càrregues són les principals causes de lumbàlgia.
Aquestes poden aparèixer per sobreesforç o coma resultat d’esforços repetitius.
Altres factors com són l’empeny o tirar de càrregues, les postures inadequades o la
vibració estan directament relacionats amb l’aparició d’aquest trauma.
Per tal de prevenir la aparició de lesions osteomusculars, s’han d’evitar les
següents situacions:
o Tasques repetitives: són les activitats al que el seu cicle sigui inferior de 30
segons o els treballs a on es repeteixen els mateixos moviments elementals
durant més d’un 50% de la duració del cicle.
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o Treballs que exigeixen esforços prolongats o repetitius, que superin el 30%
de la capacitat muscular màxima del treballador
o Postures extremes de determinats segments corporals
o Manteniment prolongat de qualsevol postura
o Treballs amb eines que provoquin vibració
o Exposició de certes parts del cos al fred o al contacte amb superfícies dures
o Treballs en que es produeixen combinacions dels factors anteriors
o Fer un disseny de les condicions de treball, de tal manera de que es
produeixi una disminució de l’esforç a realitzar, la reducció de la
repetibilitat i els canvis posturals
•

Dintre dels moviments repetitius, es diferencies unes alteracions específiques
associades a diferents tasques o oficis.
ALTERACIÓ

FACTOR DE RIESGO

OFICIOS/TAREAS

Síndrome del
túnel carpià

Flexió o extensió repetida
del canell.
Torsió repetida del canell.
Esforços repetits del canell
en postures forçades.
Desviació radial o cubital.

Polir, afilar, abrillantar, tasques de muntatge,
teclejar, empaquetar, netejar a ma,
martellejar, enrajolar, fregar. Caixers,
mecanògrafes, cuiners.

Tendinitis

Esforços repetits amb el
canell en extensió-flexió o
amb desviació cubital.

Treball en premses de muntatge, us
d’alicates, estesa de cables i empaquetar.

Empènyer amb el canell en
extensió i desviació radial o
en supinació.
Tenosinovitis

Maniobres de pressió amb
la palma de la ma, estant el
canell en flexió o extensió.

Polir, afilar, abrillantar, treball en premses,
cosir, tallar, us d’alicates, cargolar, escórrer,
retòrcer.

Torsió ràpida del canell.
Pronació radial del canell
amb extensió.

Epicondolitis

Extensió del canell amb
força.
Repetides pronacions i
supinacions.
Extensió del canell amb

Cargolar, muntatge de petites parts,
martellejar, tallar carn, instruments musicals,
jugar a tennis o a bitlles.
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força i amb pronació del
avantbraç.

•

Per aixecar una càrrega és important observar les cinc regles tradicionals, les que
tenen com a principi bàsic mantenir l’esquena recta i fer l’esforç amb les cames:

Nº

Regla

1

Recolzar els peus fermament per a mantenir l’equilibri

2

Separar els peus a una distància equivalent a l’ample de les espatlles o,
aproximadament, 50 cm. l’un de l’altre

3

Doblegar els genolls

4

Agafar la càrrega mantenint-la el més a prop possible del cos, aixecantla gradualment amb suavitat, estirant les cames i mantenint l’esquena
recta

Il·lustració
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5

No girar el tronc mentre s‘està aixecant la càrrega

S’ha de tenir en compte, que per a transportar les càrregues el millor es portar-les a
l’esquena, com si es tractessis d’una motxilla, ja que el transport d’una càrrega per
davant del cos sempre suposa esforços estàtics importants dels músculs de l’esquena
i dels abdominals.
•

Els pesos màxims recomanats per una càrrega en condicions ideals de manipulació,
entenen per condicions ideals de manipulació, aquelles que inclouen: a) Una
postura ideal del maneig: càrrega propera al cos, esquena dreta, absència de giros
i/o inclinacions, etc...; b) Una subjecció ferma de l’objecte amb una posició neutral
del canell; c) Aixecaments suaus i espaiats i d) Condicions ambientals favorables.
Quan es sobrepassin aquets valors de la taula, s’han de prendre les mesures
preventives necessàries per a que el treballador no manipuli les càrregues, o per a
que el pes ,manipulat sigui menor. Òbviament, les mesures a adoptar dependrà de
cada situació en particular, no obstant es suggereixen les següents:
o Aixecar la càrrega entre dos persones
o Reduir els pesos de les càrregues manipulades i si, es possible, combinar
amb la reducció de la freqüència
o Utilitzar ajudes mecàniques (toro, pales carregadores, etc...)

Pla de Seguretat i Salut de la via ferrada de Roca Narieda i Serra Canals

Tabla 1
Peso
màxim

Factor de
correcció

% població
protegida

General

25 Kg.

1

85 %

Dones, treballadors joves o grans, o major
protecció

15 Kg.

0,6

95 %

Treballadors entrenats (situacions aïllades)

40 Kg.

1,6

Dades no
disponibles

Població

o El pes teòric recomanat en funció de la posició de la càrrega amb respecte al cos és
el següent:

o Quan es manipulin càrregues en més d’una zona, per a major seguretat, es tindrà
en compte la zona més desfavorable. Els salts d’una zona a una altra no són
bruscos, per la qual cosa ha de quedar a criteri del treballador tenir en compte
inclús valors medis quan la càrrega es trobi propera a la transició d’una zona a una
altra.
o En quan al desplaçament vertical de la càrrega és la distància que recorre la
mateixa des que s’inicia l’aixecament fins que finalitza la manipulació. S’ hi ha un
desplaçament vertical de la càrrega, el pes teòric recomanat que es podria dur,
s’ha de reduir multiplicant pels factors de correcció de la següent taula:
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Desplaçament
vertical

Factor de
correcció

Fins a 25 cm.

1

Fins a 50 cm.

0,91

Fins a 100 cm.

0,87

Fins a 175 cm.

0,84

Més de 175 cm.

0

o Es pot estimar el gir del tronc determinant l’angle que formen les línies que
uneixen els talons amb la línia de les espatlles com a mostra la següent figura:

Si es gira el tronc mentre es mantingui la càrrega, els pesos recomanats s’han
de reduir multiplicant pel següent factor:

Giro del tronc

Factor de
correcció

Poc girat (fins a 30º)

0,9

Girat (fins a 60º)

0,8

Molt girat (90º)

0,7
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o En quan al agafament de la càrrega, si la càrrega és rodona, llisa, relliscosa o no té
els agafaments adequats, augmentarà el risc al no poder subjectar-se
correctament. Al manipular la càrrega es poden donar els següents tipus
d’agafament: a) Agafament bo: si la càrrega té nanses o un altre tipus d’agafament
amb una forma i un tamany que permetin un agafament confortable amb tota la
ma, romandre el canell en una posició neutral, sense desviacions ni postures
desfavorables; b) Agafament regular: si la càrrega té nanses o esquerdes, no tant
òptimes, de forma que no permetin un agafament tant confortable com a l’apartat
anterior. També s’inclouen aquelles càrregues sense ases que puguin subjectar-se
flexionant la mà 90º al voltant de la càrrega; c) Agafament dolent: si no es
compleixen els requisits de l’agafament regular.

Si els agafaments no són adequats, els pesos teòrics proposats s’han d’afectar pels
següents factors de correcció:

Tipus d’agafada

Factor de
correcció

Agafada bona

1

Agafada regular

0,95

Agafada dolenta

0,9
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o En quant a la freqüència de manipulació, una freqüència elevada en la manipulació
manual de les càrregues pot produir fatiga física i major probabilitat de sofrir
accidents al augmentar la possibilitat de que falli la eficiència muscular del
treballador. Depenen de la freqüència de la manipulació, el pes teòric proposat
amb anterioritat, s’ha de reduir multiplicant pel següent factor de correcció:
Duració de la manipulació (h/dia)
Freqüència de manipulació

<1

>1 y < 2

> 2 y <= 8

Factor de correcció
1 vegada cada 5 minuts

1

0,95

0,85

1 vegada/minut

0,94

0,88

0,75

4 veces/minut

0,84

0,72

0,45

9 vegades/minut

0,52

0,30

0,00

12 vegades/minut

0,37

0,00

0,00

> 15 vegades/minut

0,00

0,00

0,00

o Els límits de càrrega acumulada diàriament en un torn de 8 hores, en funció de la
distància de transport, no han de superar els de la següent taula:
Distància de transport
(metros)

kg/dia transportats
(màxim)

Fins a 10

10.000 kg

Més de 10

6.000 kg

Des del punt de vista preventiu, és ideal no transportar la càrrega una distància
superior a 1 metre. Els trajectes superiors a 10 metres suposaran grans
demandes físiques pel treballador, ja que es produirà un gran gasto metabòlic.
o Si el tronc es troba inclinat mentre es manipula una càrrega, es generaran forces
compressives a la zona lumbar molt majors que si el tronc estigués dret, la qual
cosa augmenta el risc de lesió en aquella zona. La inclinació pot ser tant per una
dolenta tècnica d’aixecament com degut a una manca d’espai, fonamentalment el
vertical. La postura correcta al portar una càrrega és amb l’esquena dreta, com
podem observar en la figura següent.
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4.10- EINES PNEUMÀTIQUES PORTÀTILS (MARTELL)
Normes Bàsiques de Seguretat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’abalisarà la zona de treball en prevenció de danys als treballadors que puguin
entrar a la zona.
Utilització obligatòria de casc, mascareta antipols, calçat de seguretat i protectors
auditius.
Abans d’accionar el martell comprovar que es troba perfectament fixat el punter.
Si es detecta deteriorat o gastat el punter, es substituirà per un de nou.
No deixar manipular el martell a treballadors inexperts.
Comprovar connexions de forma que aquestes es trobin en perfecte estat.
No treballar enfilat sobre murs o elements de gran alçada.
El personal que hagi de manipular aquests equip serà especialista en aquestes
eines.
Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats en elements que puguin
trencar.

4.11.- MÀQUINA DE PERFORACIÓ HIDRÀULICA
Normes Bàsiques de Seguretat:

La seguretat en l’execució dels treballs de perforació que s’efectuïn amb maquinària
requereixen, a més del bon estat dels ginys, una organització adequada i una
senyalització suficient dels treballs, que compleixin les normes de seguretat següents:
•

Delimitar clarament el perímetre de la zona de treball de la màquina o de les zones
de trànsit de camions o màquines. En el supòsit que es treballi de nit, la
senyalització ha de ser reflectant. Els treballs en una via pública se senyalitzaran de
conformitat amb la Llei del Codi de la circulació vigent.
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•
•
•

•
•
•
•

Cap dels treballadors ha d’entrar en el radi d’acció d’una màquina sense que el
conductor n’estigui assabentat.
Eliminar les interferències amb altres feines que es facin en el mateix nivell o en
cotes superiors o inferiors i que puguin quedar afectades per l’actuació de les
màquines.
En les zones de pas de persones o vehicles a nivells diferents dels de la perforació,
cal establir una senyalització que impedeixi passar a zones que, tot i que no
estiguin sota l’acció directe de les màquines, es puguin veure afectades per
despreniments.
En les perforacions, el front de perforació ha de ser l’adequat a les possibilitats
tècniques de la màquina i cal organitzar els fronts de treball de manera que no
afectin les línies elèctriques soterrades, ni les conduccions de gas o altres serveis.
S’ha de disposar la il·luminació adequada, per tal de realitzar els diferents treballs
amb seguretat.
Abans d’iniciar els treballs, cal anivellar la zona i estabilitzar la màquina sobre una
superfície que presenti una resistència adequada.
En tot cas, s’ha de seguir les normes de seguretat disposades al manual de
instruccions del fabricant

4.12.- PATÍ DE PERFORACIÓ PNEUMÀTICA
Normes Bàsiques de Seguretat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es disposarà una lona al voltant del patí per evitar la projecció de partícules
deforma incontrolada en totes les direccions en prevenció de danys als treballadors
que puguin entrar a la zona.
Utilització obligatòria de casc, mascareta antipols, calçat de seguretat i protectors
auditius i arnès de seguretat.
Abans d’accionar el patí perforador mirar que es troba en perfecte estat de
funcionament
Si es detecta deteriorat o gastat el punter, es substituirà per un de nou.
No deixar manipular el patí a treballadors inexperts.
Comprovar connexions de forma que aquestes es trobin en perfecte estat.
El personal que hagi de manipular aquests equip serà especialista en aquestes
eines.
Seguir la normes de seguretat disposades al manual de instruccions del fabricant

4.13.- MÀQUINA INJECTADORA
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Normes Bàsiques de Seguretat:
•
•
•
•
•
•

Utilització obligatòria de casc, mascareta antipols, calçat de seguretat, ulleres
antiprojecció i protectors auditius i arnès de seguretat.
Abans d’accionar el màquina injectadora mirar que es troba en perfecte estat de
funcionament
No deixar manipular la màquina injectadora a treballadors inexperts.
Comprovar connexions de forma que aquestes es trobin en perfecte estat.
El personal que hagi de manipular aquests equip serà especialista en aquestes
eines.
Seguir la normes de seguretat disposades al manual de instruccions del fabricant

5.- ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE LA PREVENCIÓ.
Pel que respecta a la organització i planificació de la prevenció en matèria de
seguretat i salut, s’integrarà al conjunt dels treballs a realitzar; per tant les relacions
jeràrquiques i de responsabilitat aniran en relació amb els de la planta en si.

5.1.- SERVEI D’ASSESSORAMENT DE LA PREVENCIÓ.
El Servei d’assessorament de la Prevenció és l’encarregat del control integral de
la seguretat i salut al centre de treball. Aquest control serà realitzat per un tècnic en
prevenció de riscos laborals i constarà dels següents punts.
•

Realització d’una avaluació de riscos prèvia incloent identificació dels
riscos existents, determinació de la probabilitat, severitat i grau de risc
per a cada activitat.

•

Implantació i planificació de la prevenció en el centre de treball,
incloent, proposta de mesures preventives dels riscos existents.
Informació formació prèvia dels treballadors en matèria de seguretat i
prevenció de riscos laborals.

•

Inspeccions de seguiment del sistema de gestió de la prevenció
mitjançant 1 visita setmanal a l’obra, sense previ avís, formació
continua als treballadors de l’empresa en funció de les desviacions
detectades i informe mensual de l’estat de compliment.

5.2.- INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I SALUT.
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L’empresa disposarà a l’obra de locals destinats a vestidor i serveis higiènics
destinats als treballadors.

5.3.- PRIMERS AUXILIS.
L’empresa disposarà d’una farmaciola amb el material especificat en la
reglamentació vigent de seguretat i salut al treball. Aquesta estarà composada dels
següents elements:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Antisèptic (Betadine)
Alcohol
Aigua oxigenada.
Pomada per cremades.
Pomada per contusions.
Gasa esterilitzada.
Compreses.
Venes.
Venes adhesives.
Cotó fluix.
Analgèsics.
Digestius.
Tisores.
Antibiòtics.
Sabó antisèptic.
Termòmetre.
Guants làtex

És molt convenient disposar a l’obra d’una llista dels diferents centres mèdics
assignats per urgències i ambulàncies.

5.4.- ASSISTÈNCIA I EVACUACIÓ D’ACCIDENTS.
Es mantindrà informada a l’obra dels emplaçaments dels diferents Centres
d’Assistència Mèdica on caldrà traslladar els accidentats per al seu tractament ràpid i
efectiu. Hi haurà un rètol en les oficines de l’obra amb totes les adreces i telèfons.
A continuació donem la descripció del centre assistencial més pròxim:

Consultori Mèdic Local Organyà
Carrer Major, 38 25794, Organyà Lleida
Tel: 973832099
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http://serveisoberts.gencat.cat/equipaments/3620777
En cas d’accident més greu:
HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL
Av. Fiter i Rossell, 13
Escaldes-Engordany
Telèfon: 87 10 00

TELÈFONS D’EMERGÈNCIA
SERVEI D’URGÈNCIA (BOMBERS I POLICIA )
112

En els casos d’accidents greus, una ràpida actuació pot salvar la vida d’una
persona o evitar el possible empitjorament de les possibles lesions sofertes.
En aquest tipus d’accidents, s’ha d’activar el sistema d’emergència, que es
composa de tres actuacions fonamentals:
1.- Protegir: abans d’actuar, cal assegurar-se de que tant l’accidentat com la persona
que l’atent, estan fora de qualsevol perill.
2.-Avisar: es procedirà a avisar als serveis d’urgència, ambulàncies preferentment, i
bombers en cas necessari, de l’existència de l’accident. És molt important donar
l’alerta de forma correcta i estructurada de forma que es pugui localitzar ràpidament
pel servei d’urgència el lloc exacte de l’accident.
Tots els treballadors disposaran de llistats amb els telèfons d’emergència
(ambulàncies, bombers, policia, etc.).
S’avisarà també a l’encarregat, que es presentarà lo abans possible al lloc de l’accident.
3.- Socórrer: al mateix temps que s’efectua l’avís i un cop protegit l’accidentat, mentre
s’està a l’espera dels serveis d’emergència, es procedirà a actuar sobre l’accidentat,
prioritàriament per part de personal format en primers auxilis i socorrisme com
segueix:
•
•
•
•
•

No moure l’accidentat si no és totalment indispensable.
Comprovar la consciència, respiració i pols.
No donar medicaments ni aigua.
Pressionar sobre hemorràgies amb una gasa, afegint les necessàries, sense
retirar mai la primera.
Evitar que es refredi tapant-lo amb una manta.
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•

Tranquil·litzant al ferit.

6.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ.

•

Llei de Seguretat i salut 34/2008, de 18 de desembre de 2008 i data d’entrada
en vigor de 21 d’abril de 2013.

•

Llei de seguretat i qualitat industrial, aprovat pel Consell General el dia 22 de
juny de 2000 (en les disposicions addicionals es contempla una llista dels
reglaments de seguretat en vigor, de temes referents a indústria).

•

Llei 17/2008, de 3 d’octubre, de la Seguretat Social.

•

Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls, del 30 de desembre de 1985

•

Conveni 62 de OIT (1937): Conveni relatiu a les prescripcions de seguretat en la
indústria de l’edificació.

•

Recomanació 53 de la OIT (1937): Prescripcions de seguretat (edificació).

•

Conveni 119 de la OIT (1963): Recomanació sobre la protecció de la
maquinària.

•

Recomanació 118 de la OIT (1963): Conveni relatiu a la protecció de la
maquinària.

•

Conveni 148 de la OIT (1977): Medi ambient en el treball (contaminació de
l’aire, soroll i vibracions).

•

Recomanació 156 de la OIT (1977): Medi ambient en el treball (contaminació
de l’aire, soroll i vibracions).

•

Conveni 155 de la OIT (1981): Conveni sobre seguretat i salut dels treballadors i
medi ambient de treball.

•

Conveni 167 de la OIT (1988): Conveni sobre seguretat i salut en la construcció.

•

Recomanació 175 de la OIT (1988): Recomanacions sobre seguretat i salut en la
construcció.

•

Conveni núm. 170 de la OIT (1990): Conveni sobre la seguretat en l’ús dels
productes químics en el treball.
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•

Recomanació núm. 177 de la OIT (1990): Recomanació sobre la seguretat en
l’ús dels productes químics en el treball.

•

Repertori de recomanacions pràctiques sobre seguretat i salut en la construcció
autoritzada pel Consell d’Administració de l’Oficina Internacional del Treball
(OIT) en la seva 180ª reunió (maig-juny 1970)

•

Repertori de recomanacions pràctiques sobre seguretat i salut en la construcció
autoritzada pel Consell d’Administració de l’Oficina Internacional del Treball
(OIT) en la seva 250ª reunió (maig-juny 1991)

7.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I SOTS CONTRACTISTES.
Es considerarà contractista la persona física o jurídica que assumeixi
contractualment davant el promotor el compromís d’executar la totalitat de l’obra. Pel
que respecta al sot contractista, aquest és la persona física o jurídica que assumeix
contractualment davant el contractista el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra, amb subjecció del projecte pel qual es basa l’execució de
l’obra.

Obligacions del Contractista i del Sots contractista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
Organització de l’obra en quan a les zones i àrees de treball, tenint en compte
les condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplegament o
circulació.
Correcta manipulació de materials, maquinària i mitjans auxiliars.
Recollida de materials perillosos utilitzats.
Emmagatzematge i eliminació de residus i runes.
Coordinació entre contractista i subcontractista.
Elaboració d’un Pla de Seguretat i Salut específic per l’obra (només
contractista).
Compliment del Pla de Seguretat i de les normatives i reglaments en vigor en
matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Realització de mesures correctores per prevenir possibles accidents o malalties
professionals.
Entrega d’Equips de Protecció Individual al personal de l’obra.
Col·locació de proteccions col·lectives i manteniments de les mateixes.
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8.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.

8.1.-EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Tot element de protecció individual s’adequarà a les Normes d’Homologació CE
(Comunitat Europea), sempre que existeixi al mercat.
Als casos en que no existeixin Normes d’Homologació oficial, aquests seran de qualitat
adequada a les respectives prestacions.
Tots els equips de protecció individual o elements de protecció col·lectiva tindran fixat
un període de vida útil. Al magatzem de la planta existirà permanentment una reserva
d’aquests equips de protecció de forma que quedi garantit el subministrament a tot el
personal sense que es pugui produir una mancança.
Totes les peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les
indicades pel fabricant, seran reposades immediatament. En aquesta previsió s’ha de
tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la necessitat de
facilitar-los en les visites d’obra, etc.
8.2.-EQUIPS COL·LECTIUS.

Senyal normalitzada de seguretat: es col·locarà en tots els llocs de la planta, o als seus
accessos, amb la finalitat d’advertir riscos, recordar obligacions d’us de determinades
proteccions, establir prohibicions o informar situacions de mitjans de seguretat.
Baranes: disposaran de llistó horitzontal superior a una alçada de 90 cm, de suficient
resistència per a garantir la retenció de persones, portaran un llistó horitzontal
intermedi, i el corresponent sòcol de 20 cm, oferint el conjunt una resistència de 150
kg/ml.

Tanca metàl·lica autònoma per a contenció de vianants: serveix per impossibilitar
l’accés a zones de risc potencial. Tindran con a mínim 2 metres d’alçada i estaran
constituïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de cames per mantenir la seva
verticalitat.
Passarel·les: s’utilitzaran preferentment, passarel·les prefabricades metàl·liques, amb
la garantia de resistència del fabricant, sempre que no sigui possible altre tipus
d’homologació o certificació. Seran d’una amplària total de 60 cm, com a mínim, el
terra serà contra lliscades i sempre que una de les parts presenti risc de caiguda de
mes de 2 metres d’alçada, disposarà de les baranes reglamentàries.

Pla de Seguretat i Salut de la via ferrada de Roca Narieda i Serra Canals

Dispositius de subjecció: tindran la suficient resistència per a suportar els esforços que
puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.
Il·luminació: Els llocs de treball que no disposin de llum natural es dotaran
d’il·luminació artificial, amb una intensitat mínima de 100 lux.
Cables de subjecció d’arnesos de seguretat: tindran suficient resistència per a
suportar els esforços a que poden ésser sotmesos d’acord amb la seva funció
protectora.
Maquinària: totes les màquines compliran la legislació vigent i tindran, al arribar a
l’obra tots els dispositius de seguretat i elements de protecció necessaris per complir la
normativa.
Extintors: seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada sis mesos com a màxim.
Mitjans auxiliars: tots aquests mitjans tindran les característiques, disposaran de les
proteccions i s’utilitzaran d’acord amb les disposicions que senyali la legislació vigent.

8.3.- CONDICIONS DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.
Es seguirà les lleis i reglaments disposades al punt 6.

8.4.- OBLIGACIONS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
•
•
•
•

Realització de visites periòdiques per tal d’examinar les condicions generals del
centre de treball en quan a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines,
redacció de l’informe corresponent
Assessorament a l’empresa en matèria de seguretat i salut.
Promoure l’interès per part dels treballadors de la Seguretat i higiene al treball.
Tenir coneixements en profunditat del document d’implantació preventiva.
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ANNEX 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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ANNEX 2.- PRESSUPOST
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ANNEX 3.- PLÀNOLS
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