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DD

DADES GENERALS

DD 1

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE

Títol de projecte
Tipus de projecte
Codi
Ús previst
Emplaçament
Municipi
Referència cadastral

Instal·lació de mòdul de serveis i enllumenat a les pistes
municipals de petanca de Cerdanyola. Mataró
Projecte bàsic i d’execució
EE001 01 18
Equipament esportiu
Carrer Marató, 117
08303 Mataró. Maresme. Barcelona
2185301DF5928N

Objecte de l’encàrrec Assistència tècnica per a la redacció dels treballs d’instal·lació de
mòdul adaptat de serveis i enllumenat
DD 2

DIVISIÓ EN LOTS

L’objecte del projecte permet la divisió en dos lots independents:
-

Lot 1: Obra civil i instal·lacions vinculades a la dotació dels serveis del mòdul (esperes
prèvies al subministrament) i de les pistes: base de formigó, instal·lació elèctrica i
d’enllumenat, xarxa de recollida d’aigües pluvials i de sanejament.

-

Lot 2: Subministrament i muntatge d’un mòdul de serveis adaptat i magatzem.

DD 3

AGENTS DEL PROJECTE

Promotor
N.I.F.
Adreça
Projectista
Tècnics col·laboradors

DD 4

Ajuntament de Mataró
P-0812000H
La Riera, 48, 08301 Mataró (Maresme)
Xavier Poch, arquitecte tècnic
Nuria Cot, arquitecte tècnic
Miquel Coca, tècnic instal·lacions
Servei d'Equipaments Municipals

RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut
Estudi de Gestió de
Residus d’obra
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DD 5

PRESSUPOST
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CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la normativa d’aplicació i atès que el valor de l’obra que es preveu executar és
inferior a 500.000,00€, no es fa necessària la classificació empresarial.
No obstant, per tal d’acreditar la solvència per contractar mitjançant la classificació empresarial,
l’empresa haurà de tenir una categoria igual o superior a la següent:
Lot1
Grup I) Instal·lacions elèctriques
Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balisaments lluminosos
Subgrup 6. Distribució en baixa tensió.
Grup J) Instal·lacions mecàniques
Subgrup 4. De fontaneria y sanitàries.
Categoria 1) Quantia inferior o igual a 150.000 euros

Lot 2
Grup C) Edificacions
-

Subgrup 3. Estructures metàl·liques

-

Subgrup 4. Tasques de paleta, arrebossaments i revestiments.

-

Subgrup 6. Paviments i enrajolats.

-

Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions.

-

Subgrup 8. Tancaments de fusta.

-

Subgrup 9. Tancaments metàl·lics.

Categoria 1) Quantia inferior o igual a 150.000 euros

Mataró, Maig de 2018
L’enginyera tècnica, Cap de Secció
d’Edificis Educatius i Esportius

Els arquitectes tècnics,
Secció d’Edificis Educatius i Esportius
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA
MD 1.1 Objecte del projecte
El projecte té per objecte la definició dels treballs per la instal·lació d’enllumenat, sanejament i
fontaneria de l’àmbit de la petanca, i la col·locació d’un mòdul traslladable que contingui dos
serveis adaptats i un espai polivalent per a magatzem.
MD 1.2 Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec
Les premisses i condicionants del projecte tenen a veure amb les preexistències i els usos
previstos.
Preexistències
La parcel·la de l’equipament té una forma triangular entre la tanca del camp de futbol, el carrer
Marató i la ronda del cros. El paviment de l’àmbit és sauló amb un pendent d’un 0,5%
Prèviament a la redacció del projecte es va definir la disposició de les pistes i la ubicació del
mòdul de serveis amb l’entitat esportiva, per tal de definir la resta de serveis.
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En l’actualitat no està feta la distribució de les pistes de petanca, es portarà a terme un cop
finalitzats els treballs objecte d’aquest projecte.
Usos previstos
L’ús de l’equipament és esportiu, i les obres previstes NO modifiquen el programa actual.
MD 1.3 Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística de
l’edificació aplicable d’àmbit estatal, autonòmic i local
a) Dades urbanístiques
Planejament vigent

Qualificació urbanística
Classificació del sòl

Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de
Mataró (publicat al DOGC el 24/03/1997)
Text refós normes urbanístiques planejament general
(publicat al DOGC el 28/06/2005)
Sòl Urbà
Equipament

b) Llei d’Ordenació de l’Edificació i Codi Tècnic de l’Edificació
L’objecte de la LOE és regular els aspectes essencials del procés de l’edificació, establint les
obligacions i responsabilitats dels agents, així com les garanties necessàries per a l’adequat
desenvolupament del mateix amb la finalitat d’assegurar la qualitat mitjançant el compliment
dels requisits bàsics del edificis (CTE) i l’adequada protecció dels interès dels usuaris.
Aquest compliment del CTE es realitza mitjançant els Documents Bàsics corresponents, que
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències
bàsiques també es satisfan a través de solucions alternatives, que justifiquen l’assoliment de les
mateixes prestacions. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que
superin els llindars establerts al CTE.
L’àmbit d’aplicació de la LOE exclou les construccions d’escassa entitat constructiva que no
tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter de residencial ni públic i que siguin d’una
sola planta. Tot i que l’objecte del projecte no és d’aplicació de la LOE, la present memòria
satisfà les exigències bàsiques requerides al CTE.

c) Condicions d’Accessibilitat
Segons estableix la disposició transitòria primera de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre,
d’accessibilitat, “Mentre no s’aprovin les disposicions reglamentàries de desplegament
d’aquesta llei, continuen vigents, en tot el que no s’hi oposin, el Decret 135/1995, del 24 de
març, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat,
i el Decret 97/2002, del 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució
i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.”
La realització d’aquestes obres NO REPRESENTARÀ mai una disminució de les condicions
d’accessibilitat existents abans de l’ inici de les mateixes.
Mataró, Maig de 2018
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
MD 2.1 Descripció general
El projecte s’ha dividit en dos lots perquè hi ha dues actuacions molt diferenciades:
-

Lot 1: Obra civil i instal·lacions vinculades a la dotació de serveis a les pistes de
petanca com: instal·lació elèctrica, enllumenat, xarxa de sanejament, i previsió de
connexió del nou mòdul de serveis.

-

Lot 2: Diseny, subministrament i muntatge d’un mòdul de dimensions aproximades
de 600x250x250 cm que contingui tres espais diferenciats, dos banys adaptats i un
magatzem.

El projecte d’obra civil contempla la instal·lació de 6 projectors sobre 5 bàculs per il·luminar
l’equipament, la construcció de la xarxa de sanejament , la xarxa de fontaneria i la previsió per
la connexió d’aquests serveis al nou mòdul.
Els adjudicataris dels dos lots s’hauran de coordinar per tal que l’obra civil executada s’ajusti a
les necessitats del mòdul. Prèviament a l’inici del Lot 1 l’adjudicatari del Lot 2 haurà de definir
els punts de connexió del mòdul amb els diferents serveis.
MD 2.2 Descripció del programa funcional
L’ús característic de l’equipament és esportiu, el projecte preveu sis pistes de petanca amb un
mòdul de serveis amb dos banys adaptats i un espai de magatzem.
MD 2.3 Relació de superfícies útils i construïdes
La superfície d’actuació es de 1.002,80 m²
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MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN
FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI
Relació dels requisits generals del projecte, justificant la seva necessitat, exempció i abast si així
ho estableix la normativa.
Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici
Accessibilitat
DB-SE
Seguretat estructural
DB-SI
Seguretat en cas
d’incendi
DB-SUA
Seguretat d’utilització
DB-HS Salubritat
Protecció enfront la humitat
Recollida i evacuació de residus
Qualitat de l’aire interior: evacuació de
productes de la combustió de les
instal·lacions tèrmiques i ventilació dels
recintes
Subministrament d’aigua
Evacuació d’aigües

No aplicació
Sí es d’aplicació
No aplicació

DB-HR
Protecció enfront del
soroll
DB-HE Estalvi
d’energia

No aplicació

No aplicació
Sí es d’aplicació
No aplicació
No aplicació
No aplicació

No aplicació
No aplicació

No aplicació
Limitació de la demanda energètica
Rendiment de les instal·lacions tèrmiques:
climatització, calefacció, refrigeració i
ventilació.
Eficiència energètica de les instal·lacions
d’il·luminació
Contribució Solar mínima per a la producció
d’ACS
Contribució fotovoltaica mínima d’energia
elèctrica

Eco eficiència
Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions,
incorporació de tecnologies específiques, minimització de residus d’obra
i consum energètic, etc.)
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MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
Condicions funcionals relatives a l’ús
El disseny de la il·luminació s’ha realitzat per poder encabir un mínim de 6 pistes de petanca,
dintre de les limitacions físiques de l’emplaçament.
Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat
El disseny del projecte incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi
d’Accessibilitat de Catalunya (d.135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
Així doncs, els mous serveis seran accessibles.
MD 3.2 Seguretat estructural
SE 1 Sustentació de l’edifici: característiques del terreny
No es d’aplicació.
SE 2 Sistema estructural: bases de càlcul i accions
No es d’aplicació.
MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de la proposta compleixen les exigències bàsiques
SI del CTE. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el
Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI.
SI1 Propagació interior
No és d’aplicació atès que és un espai exterior obert.
SI2 Propagació exterior
No és d’aplicació atès que és un espai exterior obert.
SI3 Evacuació dels ocupants
L’ús principal característic de l’àmbit d’actuació és el d’activitat de pública concurrència com a

zona esportiva.
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
No és d’aplicació atès que és un espai exterior obert.
SI 5 Intervenció dels bombers
Tenint en compte que l’equipament té una alçada d’evacuació inferior a 9 metres, no li és
d’aplicació l’exigència SI5 Intervenció de bombers segons la secció SI del DB SI
SI 6 Resistència al foc de l’estructura
No és d’aplicació atès que és un espai exterior obert.
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MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de la construcció modular compliran
amb les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i
utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA i al D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat de
Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del
SUA als quals es dona resposta en el disseny de les grades.
SUA1 Condicions per limitar el risc de caigudes
L’àmbit d’actuació es una superfície plana i sense discontinuïtats
SUA2 Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament
L’àmbit d’actuació no es preveuen elements fixes i practicables susceptibles de produir
impactes.
SUA3 Condicions per limitar el risc d’immobilització
No és d’aplicació
SUA4 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada
No és d’aplicació
SUA5 Seguretat enfront al risc causat per situacions con alta ocupació
Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació al projecte, donat que fa referència a espais per un
aforament per a més de 3.000 espectadors drets.
SUA6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
No és d’aplicació
SUA7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
No es preveu que hi hagi presència de vehicles en moviment. Es pot produir un accés puntual
d’algun vehicle de manteniment, quan les instal·lacions estiguin desocupades.
SUA8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp
No és d’aplicació
SUA9 Condicions d’accessibilitat
El dos banys proposats seran accessibles.
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MD 3.5 Salubritat
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici.
HS1

Protecció contra la humitat

El mòdul de servei haurà de complir els requeriments basics de protecció en front de la humitat.
HS2

Recollida i evacuació de residus

No és d’aplicació
HS3

Qualitat de l’aire

No és d’aplicació
HS4

Subministrament d’aigua

La instal·lació s’ajusta als requeriments bàsics per el subministrament d’aigua.
HS5

Evacuació d’aigües

El projecte preveu garantir l’evacuació de les aigües
MD 3.6 Protecció enfront del soroll
El projecte no preveu la incorporació de mesures contra el soroll, atès que les exigències
d’aïllament del DB HR del CTE s’apliquen en els casos següents:
•
•
•
•

Edificis d'ús residencial: Públic i privat
D'ús sanitari: Hospitalari i centres d'assistència ambulatòria
D'ús docent
Administratius

MD 3.7 Estalvi d’energia
No és d’aplicació. Però el nou sistema d’il·luminació serà led i al bany la il·luminació serà amb
detector de presència.
MD 3.8 Eco eficiència
L’àmbit d’aplicació del Decret 21/2016 d’ecoeficiència és la nova construcció, procedents de
reconversió d’antiga edificació, resultants d’obres de gran rehabilitació, enteses com actuacions
globals en tot l’edifici. És a dir, quan afecta a tots els elements d’un edifici simultàniament
(estructura, distribució, instal·lacions, acabats, etc.). Per tant, no és d’aplicació.
MD 3.9 Altres requisits i prestacions de l’edifici
El projecte no disminueix ni modifica cap de les prestacions actuals de l’equipament.
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

La Memòria Constructiva, a diferència de la Descriptiva, s’ha organitzat per sistemes
constructius.
MC 01 MOVIMENT DE TERRES
El projecte preveu realitzar una rasa perimetral per soterrar la instal·lació elèctrica, d’aigua i
sanejament. També s’excavaran els fonaments del nous bàculs.
MC 02 FONAMENTS
En aquesta fase es realitzaran els nous fonaments dels bàculs d’iluminació.
MC 03 PAVIMENTS
Els treballs inclouen realitzar una nova solera de formigó amb 2 % de pendent i una rampa per
tal que el paviment interior i exterior del mòdul estiguin al mateix nivell. Aquesta solera anirà
armada i tindrà un acabat remolinat mecànic.
MC 04 ENLLUMENAT
La instal·lació i l’equipament elèctric es realitzarà segons les prescripcions establertes en el
REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).
El subministrament elèctric prové de l’escomesa existent i es preveu suficient per als usos
destinats, que consisteixen en la il·luminació de les pistes de petanca i en l’alimentació elèctrica
del nou mòdul.
Des del quadre elèctric general de l’equipament esportiu que es troba a l’edifici de vestidors del
camp de futbol, es portarà una derivació soterrada fins a un nou subquadre que s’ubicarà a
l’interior del mòdul, i alimentarà els serveis vinculats a la petanca.
D’una banda, donarà servei a l’enllumenat i a les preses de corrent del mòdul de serveis.
D’altra banda, alimentarà el sistema d’il·luminació exterior de les pistes de petanca, format per
6 projectors amb làmpades led sobre 5 columnes de 9 metres d’alçada. En l’annex de la
memòria s’aporta l’estudi lumínic corresponent a l’enllumenat exterior.
MC 05 LAMPISTERIA
La instal·lació afectarà exclusivament a l’aigua freda sanitària. Es realitzarà segons les
prescripcions establertes en el CTE, les normes UNE d’obligat compliment i les normes i
recomanacions de la companyia subministradora.
El subministrament d’aigua prové de l’escomesa existent i es preveu suficient per als usos
destinats. Des d’aquesta escomesa de l’equipament esportiu que es troba a l’edifici de vestidors
del camp de futbol, es realitzarà una derivació que avançarà soterrada i alimentarà els serveis
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vinculats a la petanca, que consisteixen en el subministrament d’aigua freda als aparells sanitaris
del mòdul i a una boca de reg.
MC 06 SANEJAMENT
El projecte inclou dues xarxes de sanejament independents, una per la recollida d’aigües fecals
provinent del mòdul de serveis i una xarxa d’aigües pluvials de les pistes. Les dues xarxes
s’uneixen en una arqueta sifònica abans de connectar-la a la xarxa de clavegueram.
MC 07 EQUIPAMENTS
L’adjudicatari del LOT 2 haurà de dissenyar, subministrar i instal·lar una construcció que
s’ajusti als següents requeriments:
•

Dimensions exteriors aproximades 6000x2500x2800, amb 2500 d’alçada lliure interior.

•

Superfície aproximada 15 m2

•

Construcció modular que permeti la seva ampliació.

•

Construcció lleugera que permeti el seu desplaçament sense necessitat de desmuntar
l’equipament.

•

Tres espais diferenciats: dos banys accessibles amb equipament específic per a persones
amb mobilitat reduïda i un espai polivalent.

•

Construcció seca per tal que en cas de reparació només hi hagi feines de muntatge,
desmuntatge i substitució.

•

Materials resistents a l’ús intensiu, amb vida útil de 8 a 10 anys.

•

Disseny corporatiu que permeti reproduir aquesta construcció en altres camps de
petanca.

•

Tots els espais disposaran de ventilació natural.

•

Col·locació de les instal·lacions accessibles, de forma que permeti un fàcil manteniment
i reparació.

•

El disseny haurà de preveure els punt d’accés de les escomeses d’instal·lacions amb
garanties d’estanquitat.

•

Subministrament, instal·lació i posta en marxa de la instal·lació elèctrica del mòdul.
S’inicia en el quadre elèctric fins als punts de subministrament: preses de corrent i punts
de llum amb lluminàries led i encesa mitjançant detector de presència, enllumenat
d’emergència a cada espai.

•

El quadre elèctric incorporat al mòdul tindrà les dimensions suficients per incorporar els
elements de protecció i comandament del propi mòdul i de l’enllumenat exterior, segons
esquema unifilar adjunt: 48 mòduls de 18 mm.

•

Subministrament, instal·lació i posta en marxa de la instal·lació de lampisteria i
sanejament vinculada, inclou els aparells sanitaris previstos en el disseny.
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Subministrament i instal·lació d’elements de protecció contra incendis: extintors i rètols
de senyalització d’evacuació.

La direcció d’obra aprovarà el mòdul per la seva construcció i podrà introduir modificacions
assumibles dintre de l’import de licitació.
MC 08 ALTRES
MC 08.1 Productes emprats en construcció
D’acord amb el Decret 21/2006 d’adopció de Criteris Ambientals i d'Ecoeficiència en els
Edificis, almenys una família de productes de la construcció del present projecte (productes
destinats al mateix ús), haurà de disposar d’un dels següents:
•
•
•
•
•

Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
Etiqueta ecològica de la Unió Europea
Marca AENOR Medi ambient
Etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
Etiqueta ecològica tipus II (UNE 150 025/2005)

Mataró, Maig de 2018
L’enginyera tècnica, Cap de Secció
d’Edificis Educatius i Esportius

Els arquitectes tècnics,
Secció d’Edificis Educatius i Esportius

Pepi Sánchez

Xavier Poch/Nuria Cot
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MEMÒRIA D’EXECUCIÓ

ME 1 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
Les obres es desenvoluparan en les següents parts :
•
•
•
•
•

Replanteig general
Excavació de rases i fonaments
Col·locació del Mòduls i bàculs
Execució de soleres
Adaptació de mòdul

Cal considerar que l’obra s’haurà de realitzar afectant el mínim possible al funcionament normal
de l’equipament. Tanmateix en aquest cas durant les obres no hi haurà cap activitat en el recinte.
ME 2 TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini resultant de l’execució de les obres serà:
TRES MESOS (3)
La planificació de l’obra haurà de ser justificada i/o millorada pel contractista que accedeixi a la
licitació de les obres mitjançant la presentació d’un Planning d’obra.
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Els arquitectes tècnics,
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Normativa tècnica general d’Edificació

Març 2017

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación,CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE(BOE 12/09/2013)amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document BàsicSUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008(només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document BàsicSeguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document BàsicSalubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución3/4/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexióna red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimientoy desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación,CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105
Código Técnico de la Edificación,CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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2018_0095 Pistes de Petanca - MATARÓ
19.02.2018

NOVATILU

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ Via Ausetania, 11-13
08560 MANLLEU (BARCELONA)

Roger Prat
+34 961 401 000
+34 961 153 337
info@novatilu.com

Proposta Novatilu / Luminarias (lista de coordenadas)
NOVATILU APMXLL300A4T4_96 MILAN XLP LED
35416 lm, 300.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N°
1

X
1262.000

Posición [m]
Y
517.800

Z
9.000

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

Z
-160.0

2

1277.100

526.900

9.000

0.0

0.0

175.0

3

1292.208

536.242

9.000

9.7

2.6

134.8

4

1293.100

536.100

9.000

0.0

0.0

-160.0

5

1268.886

500.693

9.000

0.0

0.0

-10.0

6

1287.589

510.450

9.000

0.0

0.0

55.0
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Proposta Novatilu / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 522
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

1

Pista 1

perpendicular

128 x 64

126

90

151

0.718

0.599

2

Pista 2

perpendicular

64 x 32

108

83

130

0.774

0.641

3

Pista 3

perpendicular

128 x 64

126

87

153

0.692

0.570

4

Pista 4

perpendicular

128 x 64

128

84

175

0.660

0.482

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular

Cantidad

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

4

122

83

175

0.69

0.48
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Proposta Novatilu / Observador GR (sumario de resultados)

Escala 1 : 385
Lista de puntos de cálculo GR
N°

Designación

1

Observador GR 1

Posición [m]
X
Y
Z
1261.100 516.400 1.500

Área del ángulo visual [°]
Inicio
Fin Amplitud de paso Inclination
0.0 360.0
15.0
-2.0

2

Observador GR 2

1266.200 510.600 1.500

0.0 360.0

15.0

3

Observador GR 3

1275.600 511.000 1.500

0.0 360.0

4

Observador GR 4

1274.300 518.300 1.500

0.0 360.0

Max
34

2)

-2.0

36

2)

15.0

-2.0

34

2)

15.0

-2.0

34

2)
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Proposta Novatilu / Observador GR (sumario de resultados)
Lista de puntos de cálculo GR
N°

Designación

5

Observador GR 5

Posición [m]
X
Y
Z
1284.500 520.100 1.500

Área del ángulo visual [°]
Inicio
Fin Amplitud de paso Inclination
0.0 360.0
15.0
-2.0

6

Observador GR 6

1278.000 524.700 1.500

0.0 360.0

15.0

7

Observador GR 7

1285.000 527.600 1.500

0.0 360.0

8

Observador GR 8

1293.600 533.500 1.500

0.0 360.0

Max
37

2)

-2.0

32

2)

15.0

-2.0

33

2)

15.0

-2.0

23

2)

2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexión completamente difusa (conforme a la
norma EN 12464-2).
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Proposta Novatilu / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proposta Novatilu / Pista 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 133
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1266.254 m, 503.078 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
126

Emin [lx]
90

Emax [lx]
151

Emin / Em
0.718

Emin / Emax
0.599

Página 29

2018_0095 Pistes de Petanca - MATARÓ
19.02.2018

NOVATILU

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ Via Ausetania, 11-13
08560 MANLLEU (BARCELONA)

Roger Prat
+34 961 401 000
+34 961 153 337
info@novatilu.com

Proposta Novatilu / Pista 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 133
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1266.254 m, 503.078 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
126

Emin [lx]
90

Emax [lx]
151

Emin / Em
0.718

Emin / Emax
0.599
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Proposta Novatilu / Pista 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 133
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1273.987 m, 507.682 m, 0.000 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
108

Emin [lx]
83

Emax [lx]
130

Emin / Em
0.774

Emin / Emax
0.641
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Proposta Novatilu / Pista 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 133
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1273.987 m, 507.682 m, 0.000 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
108

Emin [lx]
83

Emax [lx]
130

Emin / Em
0.774

Emin / Emax
0.641
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Proposta Novatilu / Pista 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 133
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1281.719 m, 512.287 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
126

Emin [lx]
87

Emax [lx]
153

Emin / Em
0.692

Emin / Emax
0.570
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Proposta Novatilu / Pista 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 133
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1281.719 m, 512.287 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
126

Emin [lx]
87

Emax [lx]
153

Emin / Em
0.692

Emin / Emax
0.570

Página 34

2018_0095 Pistes de Petanca - MATARÓ
19.02.2018

NOVATILU

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

C/ Via Ausetania, 11-13
08560 MANLLEU (BARCELONA)

Roger Prat
+34 961 401 000
+34 961 153 337
info@novatilu.com

Proposta Novatilu / Pista 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 122
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1285.873 m, 522.908 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
128

Emin [lx]
84

Emax [lx]
175

Emin / Em
0.660

Emin / Emax
0.482
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Proposta Novatilu / Pista 4 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 122
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1285.873 m, 522.908 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
128

Emin [lx]
84

Emax [lx]
175

Emin / Em
0.660

Emin / Emax
0.482
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1. DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL
Definició
Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es detallen en els
documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció de les quals s'ha
d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec particular i a les instruccions del tècnic director de
les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que
es puguin presentar.
Els documents del projecte són els següents:
- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS
- Document 2 : PLÀNOLS
- Document 3 : PRESSUPOST
- Document 4 : PLEC DE CONDICIONS
S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment
obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota
pressupost, són:
- Plànols
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions
Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars)
- Quadre de preus, núm. 1
- Quadre de preus, núm. 2
- Pressupost total
La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots els
Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració,
sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes
dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant,
el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les dades
que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinària i
materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació,
justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.
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El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.
Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure'ls
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que prescriuen
les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les
prescripcions tècniques generals.
El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides les
unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte.
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la
data del contracte.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.
L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions
vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus,
subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en
general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres
per contracte amb destinació a l'Administració Pública.

2. DISPOSICIONS GENERALS
Funcions del director de l'obra
Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les següents:
Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.
Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions
degudament autoritzades i el compliment del programa de treball.
Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la
seva decisió.
Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.
Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, condicions de
materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del contracte.
Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per remetre-les a
l'autoritat competent segons el tema plantejat.
Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment normal del
contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes corresponents.
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Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i les
autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns afectats per aquestes, i
resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres.
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de
determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà de posar a la seva
disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra.
Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del Control de
Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats.
Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del contracte.
Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes.
El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al
desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades.

Personal del contractista
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del seu
personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida.
La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis del
contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per fer-ho.
El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així resulti
de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a
subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les
obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos,
les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es
desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit.
Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En el
cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar expressament
autoritzades per la Direcció General de Seguretat.

Ordres al contractista
La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les ordres
emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es
comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals esmentats,
l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència.
El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap
sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i reclamacions
que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà amb la
diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas.
En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà exclusivament la
de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui tenir per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució de
determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el
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temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que
calgui.

3. INICI DE LES OBRES
Inspecció de les obres
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les obres.

Programa de treballs
El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de l'acta de
comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el qual ha
de constar:
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del
volum de cadascuna.
b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb
expressió dels seus rendiments mitjans.
c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries,
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra.
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.
El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als
replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació.
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible
com a tal.

Ordre d'inici de les obres
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra
cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà a la
data d'aquella.
Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del Projecte,
el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu dret a
exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i
directa de les ordres que emet.
L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar els
replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que resultin
necessaris.

4. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES
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Replanteig de detall de les obres
L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció
Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall.
El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme.
El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per efectuar
els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin.

Equips de maquinària
Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la
Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.

Assajos
El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció
Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com també
a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells que es
requereixin sense cap abonament.
En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director de
l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista
assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del percentatge
màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.

Materials
No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció
Facultativa.
En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les
disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i
assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la
part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa.
L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització
d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat
es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de
qualitat o uniformitat.
Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme
municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de
l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A
tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada
i les mesures correctores que proposi.
Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat
adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i
certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la
realització d'assajos i proves que estimi convenients.
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Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària
conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal
prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a l'obra
o alienes.
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per
qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament.

Aplecs
L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant de
titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el
condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit
serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detraiment de la primera certificació que es produeixi dels
imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió.
Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en
principi.
Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista.

Treballs nocturns o festius
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats
d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la intensitat que
la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs.
Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació
acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat.
Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció
Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada.
Construccions i conservacions de desviaments
El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de
qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra.
També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit de
qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts en
aquell moment i ja no siguin necessaris.
Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs es
consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.

Senyalització de les obres i instal·lacions.
L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients
els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com
també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents que
es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari.
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En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents:
S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a calçades, o
a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs de material, runa,
maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament
als treballs en execució.
Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals
reglamentaris específics.
Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o altres elements
que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions han de presentar prou
solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi
directament.
A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització lluminosa.
Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu número
de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot tipus que ha
d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres.
Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres organismes, el
contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells
organismes interessats.
Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini el
compliment de tot allò que disposa aquest article.

Precaucions especials durant l'execució de les obres
La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones
properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a la
realització d'obres dintre del domini urbà.
La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de
plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin
aplicables per incompliment d'aquesta especificació.
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5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA
Danys i perjudicis
El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa de
les feines.
En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de tots els
accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, a ell o
a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats que
comportin.
Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre explícita de
l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de
l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers com a
conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons
d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de
tal reparació.

Evitació de contaminacions
El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació
ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic o
privat.
És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades
condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions
provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a l'imprescindible,
prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les
obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el
decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible.

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també
responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta o de
la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligència
necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació
quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i
la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra,
acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la Policia
municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a
aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest moment.

Serveis afectats
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Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra
soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran
objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia
investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i
descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les
despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d'abonament independent.

6. AMIDAMENT I ABONAMENT

Amidament de les obres

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per tal
de documentar els amidaments.
En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i disquets as built
integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els elements i
les instal·lacions construïts.

Abonament de les obres
A) Certificacions:
Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on es detallarà
l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les dades, la Direcció
Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la Propietat l'import econòmic de
les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura de la Certificació per part de la Direcció
Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà aportar la factura per a l'abonament de les feines
realitzades.

B) Preus unitaris:
El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a obtenir l'import
d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus inclouen
sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, cànon d'extracció, etc.), el transport, la
manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats per a l'execució de la corresponent unitat d'obra,
les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat
corresponent, així com les despeses indirectes. La justificació del preu unitari amb la descripció i
descomposició de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva
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sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les
operacions i materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat,
formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

C) Partides alçades:
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als
Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un cop
realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu defecte, a partir
dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

Altres despeses a càrrec del contractista
A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec del
contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses següents:
Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les comprovacions
respectives.
Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.
Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i materials.
De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les
disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants.
Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.
Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal·lacions auxiliars de
les obres.
Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins i altres
vies auxiliars.
Les de construcció i conservació de desguassos.
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la senyalització
adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el Pla de Seguretat i
Higiene.
Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra.
Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants.
Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs.
Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament d'aigua,
energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del seu consum.
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Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals.
Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles.
Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o d'escorrentia
durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones afectades.
Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres.
Les despeses ocasionades per danys a tercers.
Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels treballs topogràfics.
Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin a l'obra,
així com els propis d'informació, senyalització i protecció.
L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, autoritzacions,
visats... necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en funcionament i de
confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells.
També s’ha de fer càrrec de les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució
per contracte del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el
treball que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Salut (inclosa l'elaboració), són, així
mateix, a càrrec del contractista.

EL TÈCNIC MUNICIPAL
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CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1935C010.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

193 - SOLERES I RECRESCUDES

19 - PAVIMENTS
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Formació de solera de formigó recolzada directament sobre una base granular o sobre revoltons.
S'han considerat els elements següents:
- Solera de formigó sobre làmina de polietilè, capa drenant de grava i capa filtrant amb geotèxtil
- Solera de formigó sobre làmina de polietilè, capa drenant argila expandida i capa filtrant amb
geotèxtil
- Solera de formigó sobre revoltons de polipropilè reciclat com a encofrat perdut formant cambra
d'aire inferior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera sobre capa drenant:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del geotèxtil
- Aportació de material de la capa de drenatge
- Col·locació de la làmina de polietilè
- Col·locació de l'armadura
- Col·locacio de la primera capa morter de penetració capil·lar, en el seu cas
- Abocada del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera
- Col·locació de la segona capa de morter de penetració capil·lar, en el seu cas
- Protecció i cura del formigó fresc
Solera sobre revoltó:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons
- Col·locació dels revoltons
- Col·locació de l'armadura
- Abocada del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
L'element ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de solera i el grau
d'impermeabilitat de l'element, especificades en l'article 2.2 del DB-HS1.
Classificació en funció de la composició de les capes que formen l'element:
- Constitució de la solera (C):
- C1: Formigó hidròfug
- C2: Formigó de retracció moderada
- C3: Hidrofugació complementària
- Drenatge i evacuació (D):
- D1: Capa drenant i capa filtrant
- Ventilació de la cambra:
- V1: Cambra d'aire ventilada a l'exterior
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m.
El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 5 a 10 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, i la seva fondària ha de ser
la de tot el gruix del paviment.
S'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius, com pilars i murs. Aquests
junts han de complir l'especificat en l'article 2.2.3 del DB HS1.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los
coincidir amb els junts de retracció.
Els junts han de quedar reblerts amb un segellat elàstic.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CONDICIONS GENERALS:
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix
el plec de condicions de l'operació.
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC.
CAPA DE DRENATGE:
La capa de grava no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
La primera capa de morter s'ha d'aplicar sobre l'armadura ja col·locada, immediatament abans de
l'abocada del formigó.
La segona capa s'ha d'aplicar amb el formigó encara fresc, quan estigui en la primera fase de
l'adormiment, immediatament abans del tractament d'acabat, en el seu cas.
SOLERA ELEVADA:
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies
dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques
i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Separació junts de la solera: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total
- Gruix de la solera: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell de solera: ± 10 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
CAPA DE DRENATGE:
El terreny situat sota la solera ha de quedar compactat i ha de tenir un pendent mínim per tal de
facilitar el drenatge.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
El geotèxtil ha de quedar situat sota el material granular de la capa drenant, intercalada entre
aquesta i el terreny de forma que pugui actuar com a filtre per tal d'impedir la colmatació del
drenatge.
Entre la capa granular de drenatge i la solera cal col·locar una làmina de polietilè.
- Pendent del terreny: >= 1%
FORMIGÓ ARMAT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que
puguin afectar la durabilitat del element.
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
CAMBRA D'AIRE:
Si la cambra d'aire es ventilada, ha de complir:
- Ha de tenir obertures obertes a l'exterior que garanteixin la ventil·lació creuada.
- Les obertures han de quedar distribuïdes al 50% entre les dues parets enfrontades, han de quedar
situades regularment i a portell
- Separació entre obertures consecutives: <= 5 m
- Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície solera (m2)): > 10; < 30
La cambra d'aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa,
rebaves de morter, etc.)
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El producte ha de quedar distribuït uniformement a tota la superfície de l'element.
El producte aplicat ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar, amb les capes i la dotació
prevista.
Cavalcaments: >= 30 cm
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* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.
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PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

MOVIMENTS DE TERRES
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E222B432,E222142A.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

E22 -

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E-
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OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
MOVIMENTS DE TERRES
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Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases,
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per
a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E225277A,E225T00F.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

E22 -

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

____________________________________________________________________________
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora
de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar
amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de
compactació especificada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions
generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
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Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar,
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E31522J3.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

E31 -
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament
al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
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Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar,
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E45CC020.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E45 -

E4 - ESTRUCTURES

____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans
de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de
l'element formigonat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament
al formigonament.
Pàgina: 12
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la
pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.

SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
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FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
- Protecció de la zona tractada
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TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
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LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura
la zona d'ancoratges.

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements
del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui
penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant

FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions
consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que
garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement
dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de
la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans
de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

Pàgina: 15

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen
el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits
com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament
i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a
treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E4D8U100.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4D8 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A CÈRCOLS

E4D -

E4 - ESTRUCTURES

____________________________________________________________________________
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Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els següents
procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar
el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament,
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant
adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de
l'element formigonat.
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CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures,
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat
cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà
sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part
inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades
o plàstics.

¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció
dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç
de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord
amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,
sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

SOLERES I RECRESCUDES
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Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària
i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E93617B5.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E936 - SOLERES DE FORMIGÓ

E93 -

E9 - PAVIMENTS

____________________________________________________________________________

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
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ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
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Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó,
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE
i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que
totes les barres quedin recobertes de formigó.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E9Z4AA16.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS

E9Z -

E9 - PAVIMENTS

____________________________________________________________________________

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
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En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent,
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1
de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els
procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE
amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat
de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la
secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura:
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2
de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la
EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
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Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt
de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ED358566.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED35 - PERICONS

ED3 -

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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CLAVEGUERONS

Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ED7FP261,ED7FP361,ED7FP461.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

ED7 -

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

____________________________________________________________________________
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa
vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides
al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
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- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions,
etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt
<= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada
tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats
per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima
de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de
0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions
enterrades >= 0,4m. en condicions normals.

PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

Pàgina: 25

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos
estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit
de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les
indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de
la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material
granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a
0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

PERICONS PER A CANALITZACIONS

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EDKZJGB4.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EDK -

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

____________________________________________________________________________
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces
especials a col·locar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TUBS DE POLIETILÈ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EFB16455.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFB -

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
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COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids
a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons
de la rasa.
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures
fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
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CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
+---------------------------------------+
¦ DN
¦ Distància entre suports (m) ¦
¦
¦-------------------------------¦
¦
¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------------+

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
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CAIXES I ARMARIS

antihumitat

o

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

EG2 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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 DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal,
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EG146602.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

EG1 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

estanca,

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord
amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________
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S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades
a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar
el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EG312174.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

EG3 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

plaques de formigó, etc.).

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

Pàgina: 34

COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció.
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport
amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre,
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran
per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa
serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada
i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en
el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm

CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs
visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EG380907.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

EG3 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.

tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions

de ser d'acer galvanitzat
operacions de tesat.
punt de fixació, ja sigui
d'aquestes.
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APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
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Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar
amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EG415A97,EG415FJC.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

EG4 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència
adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63
A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.

CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi
pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
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APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

EG4 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits
i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs
-sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada
la xarxa de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les
connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les
connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EG4243JH.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits
i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs
-sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte
1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte
1: Reglas generales.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
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Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa que l'exigida al quadre

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada
la xarxa de terres.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits
i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs
-sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

EG62B192.
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INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als
borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a
l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors
d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MECANISMES

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

EG6 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
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MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

NORMATIVA GENERAL:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de
la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CAIXES PER A
La caixa ha
Ha de quedar
Ha de quedar

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota
prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix
pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%

CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.

PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap
dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que
porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots
dos.

SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir
les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys
als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la
caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de
proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma
que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim,
igual a la seva longitud.

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EGD1222E.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

EGD -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte
1: Prescripciones generales.
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CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Pàgina: 47

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat
superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EGDZ1102.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA

EGD -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència
adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència
adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de
suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra
corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra,
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
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VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

EN316424.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre
del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment
de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió
de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

VÀLVULES DE RETENCIÓ
EN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES

EN8 -

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

____________________________________________________________________________
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VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica
fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids
i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà
d'una picola i d'un raspall.

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs
- Vàlvules manuals embridades
- Vàlvules per anar a pressió
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.

VÀLVULES DE BOLA

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN3 -
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Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

____________________________________________________________________________

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Pàgina: 51

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap
amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Pàgina: 52

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

FG312554,FG312354.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

F-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

EN812684.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran
per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa
serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.

COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció.
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.

per a les connexions.

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport
amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre,
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

Pàgina: 54

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina
i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada
amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

FHM1MC01.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHM -

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més
5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la
nit.

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres
de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
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CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del
fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es
transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol
als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació
i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables)
i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
S'han considerat els elements següents:
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a
làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de
sodi a pressió baixa de fins a 180 W
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada
d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, regulables
o no regulables.
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
- Projectors lineals muntats sobre suports
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

FHQ6MC01.

PROJECTORS PER A EXTERIORS

FHQ -

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
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- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.

PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.

PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado
público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades
al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa de
suport.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els
dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i
amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EQUIPS PER A REG

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió
de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la
DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

FJS12040.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS1 - BOQUES DE REG

FJS -

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

Ha
No
Ha
La

de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
de quedar a la rasant prevista.
part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

PROTECCIONS COL·LECTIVES
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CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre
en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els
SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest,
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats
de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia
natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del
contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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H15 -

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
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PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a

BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció
col·lectiva.

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades
al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades
a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat
dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat
l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i
al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir
una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1,
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants,
i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que
caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de
diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix,
amb peces d'acer encastades als sostres.

BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal
d'1,5 kN/m.

una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre
del terra).

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els
riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que
comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin
una distància de seguretat suficient.

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

Pàgina: 62

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu,
respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi
al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal
que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera
que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest
tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats,
es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS

HQU -

HQ - EQUIPAMENTS
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre
máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la
edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la
edificación

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat
del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució
de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum
de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i
aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se
de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat
i Salut de l'obra.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei
estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats
a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant
en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn
quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.
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PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

MOVIMENTS DE TERRES
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TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases,
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions
generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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K225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

K22 -

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K-

EE001 01 18 INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
MAIG 2018. MATARÓ.

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
Pàgina: 66
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
KD35 - PERICONS

KD3 -

KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

K2R440E0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.

K2R -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

____________________________________________________________________________

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El
-

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora
de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides
al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt
de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
DRENATGES

Pàgina: 68

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

KD5J6F08.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD5J - CAIXES PER A EMBORNALS

KD5 -

KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa
vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense
fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Pàg.:
01
01
01

E222B432

m3

1

PRESSUPOST PETANCA CERDANYOLA
LOT 01
MOVIMENT DE TERRES

EXCAVACIÓ RASA
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.

Text

Tipus

1

Fecals
Ø125
3 Pluvials
4 Ø 160,200

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

long
47,000

ut
1,000

amplada
0,600

fonda
0,700

19,740 C#*D#*E#*F#

75,000

1,000

0,600

0,700

31,500 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT
2

E222142A

TOTAL Fórmula

m3

51,240

EXCAVACIÓ FONAMENT
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.
1
2

Text

Tipus

Farola
fonament farola

T

[C]

[D]

[E]

[F]

ut
5,000

long
0,800

alçada
0,800

amplada
0,800

TOTAL AMIDAMENT
3

E225277A

m3

TOTAL Fórmula

2,560 C#*D#*E#*F#
2,560

TERRAPLENAT
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Num.

Text

Tipus

1

T

2

Terres excavació
4 Terres abocador

P

[C]

[D]

ut
1,000
-20,000

51,240

[E]

[F]

51,240 C#*D#*E#*F#
-10,248 PERORIGEN(
G1:G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT

4

K2R440E0

m3

TOTAL Fórmula

40,992

GESTIO DE TERRES
Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Inclòs canon abocador.

Num.

Text

Tipus

1

T

2

Terres excavació
4 Terres reblert
6

P

Sabates

[C]

[D]

ut
1,000
-80,000

51,240

[E]

1,300

2,560
TOTAL AMIDAMENT

5

K225JP01

m3

[F]

TOTAL Fórmula

66,612 C#*D#*E#*F#
-53,290 PERORIGEN(
G1:G3,C4)
2,560 C#*D#*E#*F#
15,882

REBLERT
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

Reblert de base del modul amb granulats de material reciclat mixt,
Num.
1

Text

Tipus

M0

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

ut
1,000

amplada
2,500

longitut
6,000

alçada
0,200

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
02

E31522J3

m3

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

PRESSUPOST PETANCA CERDANYOLA
LOT 01
FONAMENTACIÓ

FONAMENT
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.
1
2

Text

Tipus

Farola
fonament farola

T

[C]

[D]

[E]

[F]

ut
5,000

long
0,800

alçada
0,800

amplada
0,800

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
03

1935C010

m2

TOTAL Fórmula

2,560 C#*D#*E#*F#
2,560

PRESSUPOST PETANCA CERDANYOLA
LOT 01
PAVIMENT

SOLERA DE FORMIGO
Soera de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D,
Inclòs repàs i piconatge de de paviment del PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006
Inclòs muntatge i desmuntatge d'encofrat perimetral amb taulers fenòlics, i col·locació de berengenos sureriors.

Num.

Text

Tipus

1

T

2

solera exterior
3 contenidor

[C]

[D]

[E]

long
7,500
6,100

amplada
2,000
2,500

ut
2,000
1,000

[F]

30,000 C#*D#*E#*F#
15,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

E45CC020

m3

TOTAL Fórmula

45,250

FORMACIÓ DE RAMPA
Formació de Rmapa amb Formigó, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot
Inclòs muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

Num.

Text

1
2

Tipus

T
rampa 1

[C]

[D]

[E]

[F]

b
2,600

h
0,400

/2
0,500

ample
1,000

TOTAL Fórmula

0,520 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
04

FHM1MC01
Num.

u

Text

0,520

PRESSUPOST PETANCA CERDANYOLA
LOT 01
ENLLUMENAT

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9,00 m d'alçària, amb creueta, base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó model Light ''Novatilu'' ref. ACT9CON o equivalent.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

FHQ6MC01
Num.

u

Text

5,000

Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada LED de 150 W, optica A4T4
400K model MILAN de '' Novatilu'' o equivalent, acoblat al suport
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG22TF1K

Num.
1

m

Text

6,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Tipus

LG

[C]

60,000
20,000
30,000
25,000
10,000

2
3
4
5

[D]

[E]

[F]

FG312554
Num.

m

Text

165,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1
2
3
4
5

Text

m

TOTAL Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#

60,000

FG312354

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1

5

TOTAL Fórmula

60,000
40,000
30,000
25,000
10,000

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

5,000
TOTAL AMIDAMENT

2

3

60,000

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

[C]

[D]

[E]

60,000
65,000
40,000
40,000
20,000

[F]

TOTAL Fórmula

60,000
65,000
40,000
40,000
20,000
TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

225,000

EUR
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AMIDAMENTS
6

EG312174
Num.

m

Text

Pàg.:

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG380907
Num.

m

Text

20,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EGD1222E
Num.

u

Text

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#

45,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

20,000
TOTAL AMIDAMENT

7

45,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

3,000
TOTAL AMIDAMENT

9

EGDZ1102
Num.

u

Text

3,000

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

10

EG146602
Num.

u

Text

1,000

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

11

EG62B192
Num.

u

Text

1,000

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG415A97
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

EG415FJC

u

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

3,000
TOTAL AMIDAMENT

13

2,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

12

4

3,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG4243JH

Num.

u

1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG47434E

Num.

u

1,000

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

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG47222F

Num.

u

1,000

Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar
(2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

7G11MC01
Num.

u

5,000

Legalització de la instal.lació elèctrica, inclos taxes d'ECA , revisions fins obtenir l'acte favorable i inscripció en el
registre d'industria.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
05

EFB16455

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

5,000
TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

14

5

1,000

PRESSUPOST PETANCA CERDANYOLA
LOT 01
LAMPISTERIA

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000
TOTAL AMIDAMENT

50,000
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AMIDAMENTS
2

EN316424
Num.

Pàg.:

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EN812684
Num.

u

2,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

FJS12040
Num.

u

1,000

Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de
connexió, instal·lada

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

7G11MC03
Num.

u

1,000

Treballs de connexió a la xarxa d'aigua existent, inclòs part proporcional de tubs i accessoris.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
06

KD359776

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

6

1,000

PRESSUPOST PETANCA CERDANYOLA
LOT 01
SANEJAMENT

PERICO SIFONIC
Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num.
1
2

Text

Tipus

SANEJAMENT
accés

T

[C]

[D]

[E]

[F]

long
1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

ED7FP261
Num.
1
2

m

TOTAL Fórmula

1,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Text

Tipus

Fecals
Ø125

T

[C]

[D]

[E]

long
47,000

ut
1,000

amplada

[F]

TOTAL Fórmula

47,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

47,000
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AMIDAMENTS
3

ED7FP361
Num.
1
2

Pàg.:

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Text

Tipus

Pluvials
Ø 160,

T

[C]

[D]

39,000

1,000

[E]

[F]

ED7FP461
Num.
1
2

m

39,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Text

Tipus

Pluvials
Ø 200

T

[C]

[D]

26,000

1,000

[E]

[F]

EDKZJGB4

u

TOTAL Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

7

26,000

TAPA
Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 7350x300 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.
1
2

Text

Tipus

SANEJAMENT
embornals

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

long
5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

KD5J6F08

u

5,000

EMBORNAL
Caixa per a embornal prefabricat de formigó de 70x30x85 cm, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num.
1
2

Text

Tipus

SANEJAMENT
embornals

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

long
5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

ED358566

u

5,000

PERICO DE PAS
Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num.

Text

Tipus

1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T
instalacions

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
10

H154M040

u

2,000

PRESSUPOST PETANCA CERDANYOLA
LOT 01
SEGURETAT I SALUT

SEGURETAT I SALUT
Partida alçada a justificar de proteccions individuals i col·lectives de seguretat i salut
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
02
01

HQU1P001

u

8

1,000

PRESSUPOST PETANCA CERDANYOLA
LOT 02
EQUIPAMENT

Disseny, subministre i instal·lar una construcció que s'ajusti al següents requeriments.
´´ Dimensions exteriors aproximades 6000x2500x2800, amb 2500 d'alçada lliure interior.
´´ Superfície aproximada 15 m2
´´ Construcció modular que permeti la seva ampliació.
´´ Construcció lleugera que permeti el seu desplaçament sense necessitat de desmuntar l'equipament.
´´ Tres espais diferenciats: dos banys accessibles amb equipament específic per a persones amb mobilitat
reduïda i un espai polivalent.
´´ Construcció seca per tal que en cas de reparació només hi hagi feines de muntatge, desmuntatge i
substitució.
´´ Materials resistents a l'ús intensiu, amb vida útil de 8 a 10 anys.
´´ Disseny corporatiu que permeti reproduir aquesta construcció en altres camps de petanca.
´´ Tots els espais disposaran de ventilació natural.
´´ Col·locació de les instal·lacions accessibles, de forma que permeti un fàcil manteniment i reparació.
´´ El disseny haurà de preveure els punt d'accés de les escomeses d'instal·lacions amb garanties
d'estanquitat.
´´ Subministrament, instal·lació i posta en marxa de la instal·lació elèctrica del mòdul. S'inicia en el quadre
elèctric fins als punts de subministrament: preses de corrent i punts de llum amb lluminàries led i encesa
mitjançant detector de presència, enllumenat d'emergència a cada espai.
´´ El quadre elèctric incorporat al mòdul tindrà les dimensions suficients per incorporar els elements de
protecció i comandament del propi mòdul i de l'enllumenat exterior, segons esquema unifilar adjunt: 48 mòduls
de 18 mm.
´´ Subministrament, instal·lació i posta en marxa de la instal·lació de lampisteria i sanejament vinculada,
inclou els aparells sanitaris previstos en el disseny.
´´ Subministrament i instal·lació d'elements de protecció contra incendis: extintors i rètols de senyalització
d'evacuació.

La direcció d'obra aprovarà el mòdul per la seva construcció i podrà introduir modificacions assumibles dintre de
l'import de licitació.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

Capítol

01

LOT 01

Titol 3

01

MOVIMENT DE TERRES

1 E222B432

m3

EXCAVACIÓ RASA

1

8,14

51,240

417,09

7,28

2,560

18,64

12,89

40,992

528,39

37,69

15,882

598,59

18,11

3,000

54,33

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 5)
2 E222142A

m3

EXCAVACIÓ FONAMENT
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 4)

3 E225277A

m3

TERRAPLENAT
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P 6)

4 K2R440E0

m3

GESTIO DE TERRES
Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Inclòs canon abocador. (P - 37)

5 K225JP01

m3

REBLERT
Reblert de base del modul amb granulats de material reciclat mixt, (P
- 36)

TOTAL

Titol 3

01.01.01

1.617,04

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

Capítol

01

LOT 01

Titol 3

02

FONAMENTACIÓ

1 E31522J3

m3

FONAMENT

83,80

2,560

214,53

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 7)
TOTAL

Titol 3

01.01.02

214,53

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

Capítol

01

LOT 01

Titol 3

03

PAVIMENT

1 1935C010

m2

SOLERA DE FORMIGO

28,87

45,250

1.306,37

Soera de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D,
Inclòs repàs i piconatge de de paviment del PN. C1+C2+D1 segons
EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

2

CTE/DB-HS 2006
Inclòs muntatge i desmuntatge d'encofrat perimetral amb taulers
fenòlics, i col·locació de berengenos sureriors.
(P - 1)
2 E45CC020

m3

FORMACIÓ DE RAMPA

267,76

0,520

139,24

Formació de Rmapa amb Formigó, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot
Inclòs muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (P - 8)
TOTAL

Titol 3

01.01.03

1.445,61

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

Capítol

01

LOT 01

Titol 3

04

ENLLUMENAT

1 FHM1MC01

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9,00
m d'alçària, amb creueta, base platina i porta, col·locada sobre dau de
formigó model Light ''Novatilu'' ref. ACT9CON o equivalent. (P - 31)

542,50

5,000

2.712,50

2 FHQ6MC01

u

Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva,
amb làmpada LED de 150 W, optica A4T4 400K model MILAN de ''
Novatilu'' o equivalent, acoblat al suport (P - 32)

587,51

6,000

3.525,06

3 EG22TF1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 16)

2,47

165,000

407,55

4 FG312554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 30)

5,21

60,000

312,60

5 FG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 29)

4,44

225,000

999,00

6 EG312174

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 17)

4,50

20,000

90,00

7 EG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 18)

10,58

45,000

476,10

8 EGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 25)

26,16

3,000

78,48

9 EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 26)

36,38

1,000

36,38

10 EG146602

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a tres fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 15)

61,55

1,000

61,55

11 EG62B192

u

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 24)

10,39

2,000

20,78

12 EG415A97

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 19)

35,91

3,000

107,73

13 EG415FJC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 20)

72,57

1,000

72,57
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14 EG4243JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 21)

146,74

1,000

146,74

15 EG47434E

u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 23)

35,71

1,000

35,71

16 EG47222F

u

Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 22)

39,60

5,000

198,00

17 7G11MC01

u

Legalització de la instal.lació elèctrica, inclos taxes d'ECA , revisions
fins obtenir l'acte favorable i inscripció en el registre d'industria. (P - 2)

400,00

1,000

400,00

TOTAL

Titol 3

01.01.04

9.680,75

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

Capítol

01

LOT 01

Titol 3

05

LAMPISTERIA

1 EFB16455

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 14)

9,20

50,000

460,00

2 EN316424

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 27)

34,73

2,000

69,46

3 EN812684

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 28)

24,07

1,000

24,07

4 FJS12040

u

Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 33)

177,81

1,000

177,81

5 7G11MC03

u

Treballs de connexió a la xarxa d'aigua existent, inclòs part
proporcional de tubs i accessoris. (P - 3)

350,00

1,000

350,00

TOTAL

Titol 3

01.01.05

1.081,34

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

Capítol

01

LOT 01

Titol 3

06

SANEJAMENT

1 KD359776

u

PERICO SIFONIC

447,77

1,000

447,77

Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 38)
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2 ED7FP261

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 10)

19,79

47,000

930,13

3 ED7FP361

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 11)

26,97

39,000

1.051,83

4 ED7FP461

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 12)

35,30

26,000

917,80

5 EDKZJGB4

u

TAPA

78,85

5,000

394,25

95,13

5,000

475,65

243,27

2,000

486,54

Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 7350x300 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 13)
6 KD5J6F08

u

EMBORNAL
Caixa per a embornal prefabricat de formigó de 70x30x85 cm, sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 39)

7 ED358566

u

PERICO DE PAS
Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 9)

TOTAL

Titol 3

01.01.06

4.703,97

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

Capítol

01

LOT 01

Titol 3

10

SEGURETAT I SALUT

1 H154M040

u

SEGURETAT I SALUT

300,00

1,000

300,00

Partida alçada a justificar de proteccions individuals i col·lectives de
seguretat i salut
(P - 34)
TOTAL

Titol 3

01.01.10

300,00

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

Capítol

02

LOT 02

Titol 3

01

EQUIPAMENT

1 HQU1P001

u

Disseny, subministre i instal·lar
següents requeriments.

una construcció que s'ajusti al

35.000,00

1,000

35.000,00

´´Dimensions exteriors aproximades 6000x2500x2800, amb
2500 d'alçada lliure interior.
´´Superfície aproximada 15 m2
´´Construcció modular que permeti la seva ampliació.
´´Construcció lleugera que permeti el seu desplaçament sense
necessitat de desmuntar l'equipament.
´´Tres espais diferenciats: dos banys accessibles amb
equipament específic per a persones amb mobilitat reduïda i un espai
polivalent.
´´Construcció seca per tal que en cas de reparació només hi
hagi feines de muntatge, desmuntatge i substitució.
EUR
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5

´´Materials resistents a l'ús intensiu, amb vida útil de 8 a 10 anys.
´´Disseny corporatiu que permeti reproduir aquesta construcció
en altres camps de petanca.
´´Tots els espais disposaran de ventilació natural.
´´Col·locació de les instal·lacions accessibles, de forma que
permeti un fàcil manteniment i reparació.
´´El disseny haurà de preveure els punt d'accés de les
escomeses d'instal·lacions amb garanties d'estanquitat.
´´Subministrament, instal·lació i posta en marxa de la instal·lació
elèctrica del mòdul. S'inicia en el quadre elèctric fins als punts de
subministrament: preses de corrent i punts de llum amb lluminàries led
i encesa mitjançant detector de presència, enllumenat d'emergència a
cada espai.
´´El quadre elèctric incorporat al mòdul tindrà les dimensions
suficients per incorporar els elements de protecció i comandament del
propi mòdul i de l'enllumenat exterior, segons esquema unifilar adjunt:
48 mòduls de 18 mm.
´´Subministrament, instal·lació i posta en marxa de la instal·lació
de lampisteria i sanejament vinculada, inclou els aparells sanitaris
previstos en el disseny.
´´Subministrament i instal·lació d'elements de protecció contra
incendis: extintors i rètols de senyalització d'evacuació.

La direcció d'obra aprovarà el mòdul per la seva construcció i podrà
introduir modificacions assumibles dintre de l'import de licitació.
(P - 35)
TOTAL

Titol 3

01.02.01

35.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/05/18

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
LOT 01
19.043,24
Capítol

01.02

LOT 02

35.000,00

Obra

01

Pressupost PETANCA CERDANYOLA

54.043,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
54.043,24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PETANCA CERDANYOLA
54.043,24
54.043,24

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

54.043,24

13 % Despeses Generals SOBRE 54.043,24.....................................................................

7.025,62

6 % Benefici Industrial SOBRE 54.043,24..........................................................................

3.242,59

Subtotal

64.311,45

21 % IVA SOBRE 64.311,45...............................................................................................

13.505,40

€

77.816,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS )

1
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ME
EMÒRIA
1.

O
OBJECTE
E DE L'EST
TUDI DE SEGURETA
S
AT I SALU
UT

1.1.

Identifficació de lees obres

1.2.

Objectte
El presennt E.S.S. té coom a objectiu establir les baases tècniquess, per fixar elss paràmetres de
d la prevencióó de
riscos prrofessionals duurant la realitzzació dels treb
balls d’execucció de les obrees del Projectee objecte d’aquuest
estudi, així
a com compplir amb les obbligacions quee es desprenenn de la Llei 311 / 1995 i del RD 1627 / 19997,
amb la finalitat
f
de faccilitar el contrrol i el seguim
ment dels comppromisos adqquirits al respeecte per part del/s
d
Contracttista/es.
En el prresent Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut
d a terme un
u estudi aproofundit dels riscos
r
inherennts a
l'execuciió de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents
c
pper garantir laa seguretat dee les
personess en l'execucióó de les obres en complim
ment del que determina
d
la L
Llei 3/2007 del
d 4 de julioll de
l’obra púública en el seeu article 18.3.h).
D’aquestta manera, s’iintegra en el Projecte Execcutiu/Construcctiu, les prem
misses bàsiquees per a les quuals
el/s Conntractista/es coonstructor/s puugui/n preveu
ure i planificaar, els recursoos tècnics i hu
umans necesssaris
per a l’aacompliment de
d les obligacions preventiv
ves en aquest centre de treball, de confo
ormitat al seu Pla
d’Acció Preventiva propi
p
d’empresa, la seva orrganització fuuncional i els mitjans a utiilitzar, haventt de
quedar toot allò recollitt al Pla de Segguretat i Salutt, que haurà/n de presentar-sse al Coordinaador de Segurretat
i Salut en
e fase d’Exeecució, amb antelació
a
a l’in
nici de les obres,
o
per a laa seva aprovaació i l’inici dels
d
tràmits de
d Declaració d’Obertura daavant l’Autoriitat Laboral.
En cas de
d què sigui necessari impplementar meesures de seguretat no preevistes en el present
p
Estuddi, a
petició expressa
e
del cooordinador dee seguretat i saalut en fase d'execució
d
de ll'obra, el conttractista elaborrarà
el corressponent annexx al Pla de Segguretat i Salut de l'obra que desenvoluparrà i determinaarà les mesuress de
seguretatt a dur a term
me amb la mem
mòria, plec de condicions, amidaments,
a
ppreus i pressup
post que li sigguin
d'aplicacció si n'és el caas.

2.

P
PROMOTO
OR - PROP
PIETARI
Promotorr
NIF
Adreça
Població

3.

:
:
:
:

A
AUTOR/S
DE L'EST
TUDI DE SE
EGURETA
AT I SALU
UT
Redactor E.S.S. :
Titulació//ns

4.
4.1.

:

JAVIE
ER POCH PR
RADES
ARQU
UITECTE TÈC
CNIC

D
DADES
DE
EL PROJE
ECTE
Autor//s del projecte
Autor dell projecte
Titulació//ns

4.2.

Ajuntaament de Mataró
P-08122000H
La Rieera, 48, 08301
1
Mataróó

:
:

JAVIE
ER POCH PR
RADES
ARQU
UITECTE TEC
CNIC

Coordiinador de Seguretat
S
d
durant
l'ela
aboració deel projecte
Coordinaador de S & S
: JAVIE
designat pel
p promotor
ER POCH PR
RADES
Titulació//ns
: ARQU
UITECTE TÈC
CNIC

4.3.

Tipologia de l'obrra
Instal·lacció de mòdul de serveis adaaptat i xarxa d’enllumenat.
d
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Situaciió
Emplaçam
ment
Carrer,plaaça
Número
Codi Posttal
Població

4.5.

:
:

Carrerr Marató
117
08303
Mataróó

:
:
:

C-32
R1

Subministramentt i Serveis
Aigua
Electricitaat
Sanejameent

4.7.

:
:

Comun
nicacions
Carreteraa
Ferrocarrril
Telèfon

4.6.

:

:
:
:

AMSA
A
FECSA
A ENDESA
AMSA
A

Localittzació de seerveis assistencials, sa
alvament i seguretat
s
i mitjans d'eevacuació
Hospitall de Mataró Caarretera. de Ciirera, 230, 083
304 Mataró, Barcelona
B

4.8.

Termin
ni d'execucció
El terminni estimat de duració
d
dels trreballs d’execcució de l’obraa és de tres meesos.

4.09..

Mà d'oobra previssta
L’estimaació de mà d’oobra en punta d’execució éss de persones es de 06 perssones.

4.100.

Oficis que
q interveenen en el desenvolup
d
pament de l'obra
l

















4.12..

Oficial 1a
O
O
Oficial
1a paletta
O
Oficial
1a ferraallista
O
Oficial
1a col·llocador
O
Oficial
1a pintoor
O
Oficial
1a vidriier
O
Oficial
1a electtricista
O
Oficial
1a munntador
A
Ajudant
ferrallista
A
Ajudant
col·loccador
A
Ajudant
pintor
A
Ajudant
electriicista
A
Ajudant
muntaador
M
Manobre
M
Manobre
especcialista

Tipologia dels maaterials a utilitzar a l'obra
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CAMENTS I DIVISÒRIES
S DE GUIX LAMINAT
L
M
MATERIALS
RIMACIONS I TRACTAM
MENTS SUPER
RFICIALS
PER A IMPR
M
MÒDULS
PRE
EFABRICATS
N
NEUTRES
PARTS PROPO
ORCIONALS
S D'ACCESSO
ORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
ORCIONALS
S D'ACCESSO
ORIS PER A CAIXES I AR
RMARIS
PARTS PROPO
PORCIONALS
S D'ACCESS
SORIS PER A ELEMENT
TS DE SUPO
ORT DE LLU
UMS
PARTS PROP
E
EXTERIORS
PARTS PROPO
ORCIONALS
S D'ACCESSO
ORIS PER A MECANISM
MES
ORCIONALS
S D'ACCESSO
ORIS PER A TUBS, CANA
ALS I SAFAT
TES
PARTS PROPO
ORCIONALS
S D'ELEMEN
NTS DE MUN
NTATGE PER
R A TUBS DE
E POLIETILÈ
PARTS PROPO
ORCIONALS
S D'ELEMEN
NTS ESPECIA
ALS PER A A
APARELLS DE PROTECCIIÓ
PARTS PROPO
PORCIONALS
S D'ELEMEN
NTS ESPECIA
ALS PER A C
CONDUCTORS ELÈCTRIICS
PARTS PROP
D TENSIÓ BAIXA
DE
B
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4.13..

Maquiinària prevvista per a executar
e
l'o
obra














5.
5.1.

PARTS PROP
PORCIONALS
S D'ELEMEN
NTS ESPECIA
ALS PER A E
ELEMENTS DE CONNEX
XIÓ
A TERRA
PERFILS MET
TÀL·LICS PE
ER A TANCA
AMENTS I DIIVISÒRIES D
DE GUIX LAM
MINAT
PINTURES, PA
ASTES I ESM
MALTS
PIQUETES DE
E CONNEXIÓ
Ó A TERRA
E GUIX LAM
MINAT
PLAQUES DE
P
D'A
ALUMINI
PORTES DE PERFILS
S PER A EXT
TERIORS AM
MB LÀMPADE
ES D'HALOG
GENURS ME
ETÀL·LICS
PROJECTORS
S
SEGELLANTS
SORRES
T
TACS
I VISOS
S
T
TALLACIRCU
UITS DE GAN
NIVETA
T
TAULERS
DE
E FUSTA
T
TRANSFORM
MADORS D'IN
NTENSITAT
T
TUBS
DE POL
LIETILÈ DE DENSITAT
D
ALTA
A
T
TUBS
DE PVC
C PER A CLA
AVEGUERES
S I COL·LECT
TORS
T
TUBS
FLEXIB
BLES I CORB
BABLES NO METÀL·LIC
CS
T
TUBS
RÍGIDS
S NO METÀL
L·LICS
V
VÀLVULES
D BOLA ME
DE
ETÀL·LIQUE
ES, MANUAL
LS, AMB ROS
SCA
V
VÀLVULES
D RETENCIIÓ DE CLAPE
DE
ETA AMB RO
OSCA
V
VIDRES
LAM
MINARS DE SEGURETAT
S
T
V
VISOS

Compressor am
C
mb dos martellls pneumàticss
Pala carregadora sobre pneuumàtics de 15 a 20 t
R
Retroexcavado
ora sobre pneuumàtics de 8 a 10 t
M
Minicarregador
ra sobre pneuumàtics de 2 a 5,9 t, ambb accessori reetroexcavadorr de 40 a 60 cm
d
d'amplària
C
Corró
vibratorii autopropulsaat, de 8 a 10 t
C
Camió
per a traansport de 12 t
C
Camió
grua
G
Grua
autopropuulsada de 20 t
C
Camió
amb bom
mba de formigonar
M
Màquina
tallajuunts amb disc de diamant per
p a pavimentt
R
Remolinador
m
mecànic
R
Regle
vibratorii
M
Màquina
taladrradora amb brroca de diamaant refrigeradaa amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
m
màxim

I
INSTAL·L
LACIONS PROVISIO
P
ONALS
Instal·lació elèctrrica provisiional d'obra
És faran els tràmits addients, per tall que la companyia subministradora d’electricitat o un
na acreditada faci
la conneexió des de la
l línia subm
ministradora fin
ns els quadrees on s’ha d’’instal·lar la caixa generall de
proteccióó i els comptaadors, des dels quals els Co
ontractistes prrocediran a muuntar la resta de la instal·laació
elèctricaa de subministtrament provissional a l’obraa, conforme al
a Reglament E
Electrotècnic de Baixa Tennsió,
segons el
e projecte d’uun instal·lador autoritzat.
Es realitzzarà una distribució sectoritzada, que garranteixi l’adieent subministrament a tots els
e talls i puntss de
consum de l’obra, am
mb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canaliitzades en tubb de
PVC, ríggid blindat o flexible segonns el seu reco
orregut, però sempre
s
amb ll’apantallamen
nt suficient peer a
resistir al
a pas de vehiccles i trànsit noormal d’una obra.
o
La install·lació elèctrica tindrà unaa xarxa de pro
otecció de terrra mitjançantt cable de cou
ure nu que estarà
MEMÒRIA EBSS
E

E
EE001
01 18_MV
V INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL A
ADAPTAT DE SERVEIS
S
I ENLL
LUMENAT
Ajuntament de Mattaró

EBBS
E
EE00101188_ME.docx

connectaat a una javellina, plaques de connexió al terra, segoons càlcul dell projectista i comprovacióó de
l’instal·llador.
Les mesuures generals de seguretat en
e la instal·lacció elèctrica sóón les següentts:

Conn
nexió de servvei
Es realitzzarà d’acord amb
a
la compaanyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per
p la potènciia instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció
p
(fusibles i limitad
dors de potènccia).
Estarà siituada sempre fora de l’abasst de la maquiinària d’elevacció i les zoness sense pas de vehicles.

Quad
dre Generall
Disposarrà de protecciió vers als conntactes indirecctes mitjançannt diferencial de sensibilitaat mínima de 300
mA. Per a enllumenat i eines elèctriiques de doblee aïllament la seva sensibiliitat caldrà quee sigui de 30 mA.
m
Disposarrà de protecciió vers als conntactes directees per tal que no hi existeixxin parts en teensió al descobbert
(embornnals, cargols dee connexió, teerminals autom
màtics, etc.).
Disposarrà d’interruptoors de tall maggnetotèrmics per
p a cadascú dels circuits iindependents.. Els dels aparrells
d’elevació hauran de ser
s de tall omnnipolar (tallaran tots els connductors, inclòòs el neutre).
Anirà coonnectat a terrra (resistènciaa màxima 78 ).
 A l’inici de
d l’obra es realitzarà una connexió al terra
provisionnal que haurà d’estar conneectada a l’anelll de terres, tott seguit despréés de realitzatts els fonamennts.
Estarà prrotegida de la intempèrie.
És recom
manable l'ús de clau especiaal per a la sevaa obertura.
Se senyaalitzarà amb seenyal normaliitzada d’adverrtència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Cond
ductors
Disposarran d’un aïllam
ment de 1000 v de tensió nominal, que es
e pot reconèixxer per la sevaa impressió soobre
el mateixx aïllament.
Els condductors aniran soterrats, o grrapats als paraaments verticaals o sostres aallunyats de les zones de pass de
vehicles i / o personess.
Les emppiuladures hauuran de ser reealitzades mitjjançant „jocs““ d’endolls, m
mai amb regleetes de connexió,
retorcim
ments i embetatts.

Quad
dres secundaaris
Seguirann les mateixes especificacioons establertess pel quadre geeneral i haurann de ser de do
oble aïllament..
Cap punt de consum pot
p estar a méss de 25 m d’un
n d’aquests quuadres.
Encara que
q la seva coomposició variarà segons lees necessitats, l’aparellatge més convenccional dels equuips
secundarris per planta és el següent:
·1

M
Magnetotèrmic
c general de 4P
P

:

300 A.

·1

D
Diferencial
de 30 A

:

300 mA.

·1

M
Magnetotèrmic
c 3P

:

200 mA.

·4

M
Magnetotèrmic
cs 2P

:

166 A.

·1

C
Connexió
de coorrent 3P + T

:

255 A.

·1

C
Connexió
de coorrent 2P + T

:

166 A.

·2

C
Connexió
de coorrent 2P

·1

T
Transformador
r de seguretat

:

(220 v./ 24 v.).

·1

C
Connexió
de coorrent 2P

:

166 A.

:

16 A.
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Conn
nexions de corrent
c
Aniran proveïdes
p
d’em
mbornals de connexió al terra,
t
excepcióó feta per a lla connexió d’equips
d
de dooble
aïllamennt.
S’emparraran mitjançaant un magnetootèrmic que faaciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els seggüents colors:
· Connexxió de 24 v

:

Viioleta.

· Connexxió de 220 v

:

Bllau.

· Connexxió de 380 v

:

Veermell

No s’em
mpraran connexxions tipus „llladre“.

Maqu
uinària elècctrica





Disposarà de connexió a terrra.
D
E aparells d’eelevació aniraan proveïts d’in
Els
nterruptor de tall omnipolarr.
E connectarann a terra el guiiament dels ellevadors i els carrils de grua o d’altres ap
Es
parells d’elevaació
fi
fixos.
L
L’establiment
d connexió a les bases de corrent,
de
c
es farrà sempre ambb clavilla norm
malitzada.

Enllu
umenat provvisional





El circuit dispoosarà de proteecció diferencial d’alta senssibilitat, de 300 mA.
E
E portalàmpaades haurà de ser de tipus aïïllant.
Els
E connectarà la
Es
l fase al puntt central del po
ortalàmpades i el neutre al lateral més prròxim a la viroolla.
E punts de llum a les zones de paas s’instal·larran als sostrres per tal de
Els
d garantir-nee la
innaccessibilitatt a les personees.

Enllu
umenat porttàtil
La tensió de subminiistrament no ultrapassarà
u
els
e 24 v o alteernativament disposarà de doble aïllam
ment,
Classe III de protecció intrínseca en previsió de co
ontactes indireectes.
Disposarrà de mànec aïllant, carcaassa de proteccció de la boombeta amb ccapacitat anticops i suportt de
sustentacció.

5.2.

Instal·lació d'aigu
ua provisioonal d'obra
a
Per partt del Contraactista Princippal, es realittzaran les gestions adiennts davant de
d la compannyia
subminisstradora d’aiggua, perquè innstal·lin una derivació
d
des de la canonaada general all punt on s’haa de
col·locarr el corresponnent comptadoor i puguin con
ntinuar la resta de la canalittzació provisio
onal per l'inteerior
de l’obraa.
La distriibució interioor d’obra poddrà realitzar-sse amb canonnada de PVC
C flexible am
mb els ronsalss de
distribucció i amb cannya galvanitzaada o coure, dimensionat
d
seegons les Norrmes Bàsiquees de l’Edificaació
relatives a fontaneria en
e els punts de
d consum, tot allò garantit en
e una total esstanquitat i aïlllament dialècctric
en les zoones necessàries.

5.3.

Instal·lació de san
nejament
Des del començamennt de l’obra, es connectaraan a la xarxaa de clavegueeram públic, les instal·laciions
provisionnals d’obra quue produeixin abocaments d’aigües
d
brutees.
Si es prooduís algun reetard en l’obteenció del perm
mís municipall de connexióó, s’haurà de realitzar,
r
a càrrrec
del contrractista, una foossa sèptica o pou negre traactat amb bacttericides.

5.4.

Altres instal·lacioons. Preven
nció i protecció contraa incendis
Per als treballs
t
que coomportin la inntroducció dee flama o d’eqquip productor d’espurnes a zones amb risc
d’incenddi o d’explosióó, caldrà tenirr un permís de
d forma explíícita, fet per uuna persona reesponsable, onn al
costat dee les dates inicial i final, laa naturalesa i la
l localitzacióó del treball, i l’equip a usaar, s’indicarann les
precauciions a adoptaar respecte alss combustiblees presents (ssòlids, líquidss, gasos, vapo
ors, pols), neeteja
prèvia dee la zona i els mitjans addiccionals d’extin
nció, vigilànciia i ventilació adequats.
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Les preccaucions generrals per la prevvenció i la pro
otecció contraa incendis seraan les següents
La install·lació elèctricca haurà d’esstar d’acord am
mb allò establert a la Instrrucció M.I.B.T
T. 026 del viggent
Reglameent Electrotècnnic de Baixa Tensió
T
per a lo
ocals amb riscc d’incendis o explosions.
Es limitaarà la presènncia de productes inflamab
bles en els lloocs de treballl a les quantiitats estrictam
ment
necessàrries perquè el procés
p
producctiu no s’aturi. La resta es guardarà
g
en locals diferents al de treball, i en
el cas quue això no foss possible es farà
fa en recintes aïllats i conddicionats. En tot cas, els locals i els recinntes
aïllats compliran allòò especificat a la Norma Tècnica „MIIE-APQ-001 Almacenamiento de líquiidos
inflamabbles y combusstibles“ del Reeglament sobree Emmagatzem
matge de Prodductes Químiccs.
S’instal·laran recipiennts contenidorrs hermètics i incombustiblles en què s’hhauran de dip
positar els resiidus
inflamabbles, retalls, ettc.
Es col·locaran vàlvuules antirretornn de flama al
a bufador o a les màneggues de l’equ
uip de soldaddura
oxiacetillènica.
L’emmaagatzematge i ús de gasos liquats complliran amb tot allò establertt a la instruccció MIE-AP7 del
vigent Reglament
R
d’A
Aparells a presssió en la norm
ma 9, apartatss 3 i 4 en allò referent a l’eemmagatzemaatge,
la utilitzaació, l’inici deel servei i les condicions paarticulars de gasos inflamabbles.
Els cam
mins d’evacuaació estaran lliures
l
d’obsttacles. Existirrà una senyallització indiccant els llocs de
prohibició de fumar, situació
s
d’extiintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se cllarament els materials com
mbustibles ells uns dels aaltres, i tots ells
e han d’evvitar
qualsevool tipus de conntacte amb equuips i canalitzzacions elèctriqques.
La maquuinària, tant fixa com mòbill, accionada per
p energia elèèctrica, ha de ttenir les connexions de corrrent
ben realiitzades, i en ells emplaçameents fixos, se l’haurà de provveir d’aïllameent al terra. To
ots els devessaalls,
ensegellaats i deixalles que es produeixin pel treball
t
han dee ser retirats amb regulariitat, deixant nets
n
diàriameent els voltantss de les màquiines.
Les opeeracions de trransvasament de combustiible han d’efe
fectuar-se ambb bona ventillació, fora dee la
influenciia d’espurness i fonts d’iignició. Han de preveure’s també less conseqüènciies de possibbles
vessaments durant l’opperació, pel que
q caldrà teniir a mà, terra o sorra.
La prohiibició de fumaar o encendre qualsevol tip
pus de flama ha
h de formar ppart de la con
nducta a seguirr en
aquests treballs.
t
Quan es transvasin líqquids combusttibles o s’omp
plin dipòsits hauran
h
de paraar-se els moto
ors accionats amb
a
el combuustible que s’eestà transvasannt.
Quan es fan regates o forats per perrmetre el pas de canalitzaciions, han d’obbturar-se ràpid
dament per evvitar
el pas dee fum o flam
ma d’un recintee de l’edifici a un altre, evvitant-se així la propagació
ó de l’incendii. Si
aquests forats
f
s’han practicat
p
en paarets tallafocs o en sostres, la mencionadda obturació haurà
h
de realitzzarse de forrma immediataa i amb produuctes que asseg
gurin l’estanqquitat contra fuum, calor i flaames.
En les situacions deescrites anterriorment (magatzems, maquinària fixaa o mòbil, trransvasament de
combusttible, muntatgge d’instal·laccions energètiques) i en aqquelles, altres en què es manipuli
m
una font
f
d’ignicióó, cal col·locaar extintors, la càrrega i capacitat dels quaals estigui en consonància amb
a
la naturallesa
del mateerial combustibble i amb el seu
s volum, aix
xí com sorra i terra a on es maneguin líq
quids inflamabbles,
amb l’einna pròpia perr estendre-la. En
E el cas de grans
g
quantitaats d’aplecs, em
mmagatzemen
nt o concentraació
d’embalaatges o devessalls, han dee completar-sse els mitjanss de protecciió amb mànegues de rec que
proporciionin aigua abbundant.

Emplaçament i distribució
d
d extintorrs a l’obra
dels
Els princcipis bàsics peer l’emplaçam
ment dels extin
ntors, són:
Els extinntors manualss es col·locaraan, senyalitzatts, sobre supoorts fixats a paraments vertticals o pilars, de
forma quue la part supeerior de l’extinntor quedi com
m a màxim a 1,70
1 m del sòll.
En àreess amb possibillitats de focs „A“, la distàn
ncia a recórrer horitzontalm
ment, des de qualsevol
q
puntt de
l’àrea prrotegida fins a aconseguir l’extintor adequ
uat més pròxim, no excedirrà de 25 m.
En àreess amb possibillitats de focs „B“, la distàn
ncia a recórrerr horitzontalm
ment, des de qualsevol
q
puntt de
l’àrea prrotegida fins a aconseguir l’extintor adequ
uat més pròxim, no excedirrà de 15 m.
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Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en
e aquells puunts on s’esttimi que exiisteix una maajor
probabilitat d’originarr-se un incenndi, a ser possible, pròxim
ms a les sortiddes i sempre en llocs de fàcil
f
visibilitaat i accés. En
E locals granns o quan existeixin
e
obsstacles que ddificultin la seva
s
localitzaació,
s’assenyyalarà convenientment la sevva ubicació.

6.

S
SERVEIS
D SALUB
DE
BRITAT I CONFORT
T DEL PER
RSONAL
Les instaal·lacions proovisionals d’obbra s’adaptaraan a les caraccterístiques especificades alls articles 15 i ss
del R.D. 1627/97, de 24
2 d’octubre, relatiu a les DISPOSICION
D
NS MÍNIMES
S DE SEGUR
RETAT I SAL
LUT
A LES OBRES
O
DE CONSTRUCCIIÓ.
Per al seervei de netejaa d'aquestes innstal·lacions higièniques,
h
ess responsabilittzarà a una perrsona o un eqquip,
els qualss podran alternnar aquest trebball amb altress propis de l’oobra.
Per l’exeecució d’aqueesta obra, es disposarà
d
de lees instal·lacioons del personnal que es defi
fineixen i detaallen
tot seguiit:

6.1.

Serveiss higiènics

Lavaabos
Com a mínim
m
un per a cada 10 perssones.

Cabiines d’evacu
uació
S’ha d’innstal·lar una cabina
c
d’1,5 m2 x 2,3 m d’aaltura, dotadaa de placa turcca, com a míniim, per a cadaa 25
personess

Locaal de dutxes
Cada 100 treballadors, disposaran d’una cabinaa de dutxa dee dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,33 m
d’altura, dotada d’aiguua freda-calennta, amb terraa antilliscant.

6.2.

Vestuaaris
Superfície aconsellablle 2 m2 per treeballador conttractat.

6.3.

Menjador
Diferent del local de vestuari.
v
A effectes de càlcu
ul haurà de coonsiderar-se enntre 1,5 i 2 m2 per treballaador
que menngi a l’obra.
Equipat amb banc allargat
a
o caddires, proper a un punt dee subministram
ment d’aigua (1 aixeta i pica
p
rentaplatts per a cadaa 10 comenssals), mitjans per a escalffar menjars ((1 microoness per a cada 10
comensaals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb
a
tapa) per a dipositar les escombrariees.

6.4.

Local de
d descans
En aqueelles obres quue s’ocupen simultàniamen
s
nt més de 500 treballadorss durant més de 3 mesos, és
recomannable que s’esstableixi un recinte
r
destinaat exclusivam
ment al descanns del person
nal, situat el més
m
pròxim possible
p
al meenjador i serveeis.
A efectes de càlcul haaurà de considerar-se 3 m2 per
p usuari habbitual.

6.5.

Local d'assistènci
d
ia a acciden
ntats
En aqueells centres dee treball que ocupin
o
simulttàniament méés de 50 trebaalladors duran
nt més d’un mes,
m
s’establirrà un recinte destinat excluusivament a lees cures del peersonal d’obraa. Els locals de
d primers auxxilis
disposaran, com a mínnim, de:
 unna farmaciolaa,
 unna llitera,
 unna font d’aiguua potable.
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El materrial i els locals de primers auxilis
a
hauran
n d’estar senyyalitzats claram
ment i situats a prop dels lllocs
de treballl.
El terra i les parets deel local d’assiistència a acciidentats, han de
d ser imperm
meables, pintaats preferiblem
ment
en colorss clars. Llumiinós, caldejat a l’estació freeda, ventilat si
s fos necessarri de manera forçada
f
en cass de
dependènncies subterrrànies. Hauràà de tenir a la vista el quadre d’adrreces i telèfo
ons dels cenntres
assistenccials més pròxxims, ambulànncies i bomberrs.
En obres a les quals el nivell d’oocupació simu
ultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el loocal
d’assistèència a accideentats podrà ser substituït per un armaari farmaciolaa emplaçat a l’oficina d’obbra.
L’armarii farmaciola, custodiat
c
pel socorrista
s
de l’obra,
l
haurà d’estar
d
dotat ccom a mínim de:
d alcohol, aiigua
oxigenadda, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de
d diferents grandàries, benes
b
elàstiqques
compressives autoaddherents, espaaradrap, tiretes, mercuroccrom o antissèptic equivaalent, analgèssics,
bicarbonnat, pomada per a picades d’insectes,
d
pom
mada per a crremades, tisorres, pinces, du
utxa portàtil per a
ulls, term
mòmetre clínicc, caixa de guants esterilitzaats i torniquett.
Per a coontractacions inferiors, poodrà ser suficcient disposarr d’una farm
maciola de bu
utxaca o porttàtil,
custodiada per l’encarrregat.
El Serveei de Prevencióó de l’empresa contractista establirà els medis
m
materiaals i humans addicionals perr tal
d’efectuaar la Vigilància de la Salut d’acord al quee estableix la llei 31/95.
A més, es
e disposarà d’una farmacioola portàtil am
mb el contingutt següent:
 desinfectants i antisèptics auutoritzats,
 gases estèrils,
 cootó hidròfil,
 benes,
 essparadrap,
 appòsits adhesiuus,
 esstisores,
 piinces,
 guuants d’un soll ús.
El materrial de primerrs auxilis es reevisarà periòd
dicament, i ess reposarà de manera immeediata el mateerial
utilitzat o caducat.

7.
7.1.

À
ÀREES
AU
UXILIARS
S
Centraals i plantess
Estaran ubicades
u
estraatègicament en
e funció de lees necessitats de l’obra. Enn el trànsit de vehicles als seus
s
accessoss es tindrà moolta cura pel que
q fa a l’ordrre, abalisamennt i senyalitzacció, amb una amplada mínnima
de la zonna de rodaduraa de 6 m i pòrrtic de gàlib dee limitació en altura, mínim
ma de 4 m.
L’accés a la instal·lacció resta restrringida exclussivament al personal
p
necesssari per a la seva explotaació,
a
sennyalitzada i pro
ohibida la preesència de totaa persona en el
e radi de gir de
d la
restant expressament abalisada,
dragalinaa. Tots els acccessos o passsarel·les situatts a altures suuperiors a 2 m sobre el sòll o plataformaa de
nivell infferior, disposaarà de barana reglamentàriaa d’1 m d’alturra.
Els elem
ments mòbils i transmissionns estaran apaantallats a less zones de treeball o de pas susceptibless de
possibiliitar atrapamennts o en el seeu defecte es trobaran deguudament senyyalitzats. Els buits
b
horitzonntals
estaran condemnats
c
i, si no fos posssible com en el
e cas de la fossa del skip, ees disposarà de baranes lateerals
reglamenntàries d’1 m d’altura i topaall per a rodad
dura de vehiclees.
La consttrucció de l’eestacada destiinada a la co
ontenció i sepparació d’àridds, serà fermaa i arriostradaa en
previsió de bolcades.
n seran herm
mètiques, per ev
vitar l’efecte de
d la pressió. La boca de reecepció de la sitja
s
Les sitgees de ciment no
estarà coondemnada am
mb un sòlid engraellat
e
o reelliga metàl·liica. La tapa ddisposarà de barana
b
perimeetral
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reglamenntària d’1 m d’altura. L’accés mitjançaant escala „dee gat“ estarà protegida miitjançant argoolles
metàl·liqques (Ø 0,80 m)
m a partir de 2 m de l’arran
ncada.
La install·lació elèctricca complirà am
mb les especifficacions del Reglament
R
Eleectrotècnic dee Baixa Tensióó.
Les operracions de maanteniment preeventiu es reaalitzaran de coonformitat a lles instruccion
ns del fabricannt o
importaddor.

7.2.

Tallerss
Estaran ubicats
u
estratèègicament en funció
f
de les necessitats
n
de l’obra.
De form
ma general els locals destinaats a tallers, tindran les següüents dimensiions mínimes (descomptatss els
espais occupats per mààquines, apareells, instal·lacions i/o materrials): 3 m d’aaltura de pis a sostre, 2 m2 de
superfíciie i 10 m3 de volum
v
per trebballador.
La circuulació del perssonal i els maaterials estarà ordenada amb
mb molta cura, abalisada i senyalitzada,
s
a
amb
una ampplada mínima de
d la zona de pas de person
nal (sense càrrrega) d’1,20 m2 per a passaadissos princippals
(1 m en passadissos secundaris)
s
inddependent de les vies de manutenció
m
meecànica de maaterials. En zoones
l separació entre
e
màquinees i/o equips mai
m no serà innferior a 0,80 m (comptat des
d del punt més
m
de pas, la
sortint del
d recorregut de l’òrgan mòòbil més pròx
xim). Al voltaant dels equips que generin
n calor radiantt, es
mantindrrà un espai lliure
l
no infeerior a 1,50 m,
m estaran appantallats i diisposaran de mitjans portààtils
d’extinciió adequats. Les
L instal·lacioons provisionaals suspeses soobre zones dee pas estaran canalitzades
c
a una
altura míínima d’1,90 m sobre el nivvell del pavim
ment.
La intensitat mínima d’il·luminació
d
ó, en els llocs d’operació dee les màquinees i equips, serrà de 200 lux. La
il·luminaació d’emergèència serà cappaç de manten
nir, al menys durant
d
una hoora, una intenssitat de 5 lux, i la
seva font d’energia serà independennt del sistema normal d’il·luuminació.
L’accés, als diferents tallers provisiionals d’obra, ha de restar restringit
r
excluusivament al personal
p
adscrrit a
cada un d’ells, restantt expressamennt abalisada, senyalitzada i prohibida la ppresència de tota
t
persona en el
radi d’acctuació de càrrregues suspeses, així com en
e els de despllaçament i serrvituds de màq
quines i/o equuips.
Tots els accessos o passarel·les
p
siituades a alturres superiors a 2 m sobre el sòl o plattaforma de niivell
inferior, disposarà de barana
b
reglam
mentària d’1 m d’altura.
Els elem
ments mòbils i transmissionns estaran apaantallats a less zones de treeball o de pas susceptibless de
possibiliitar atrapamennts o en el seeu defecte es trobaran deguudament senyyalitzats. Els buits
b
horitzonntals
seran conndemnats.
La install·lació elèctricca complirà am
mb les especifficacions del Reglament
R
Eleectrotècnic dee Baixa Tensióó.
Les operracions de mannteniment preeventiu de la maquinària
m
es realitzaran dee conformitat a les instrucciions
del fabricant o importaador.
Les emaanacions de pools, fibres, fuums, gasos, vaapors o boirinnes disposarann d’extracció localitzada,
l
enn la
mesura del
d possible, evitant la sevva difusió perr l’atmosfera.. En els tallerrs tancats, el subministram
ment
d’aire freesc i net per hora
h
i ocupantt serà, al meny
ys, de 30 a 50 m3, llevat quue s’efectuï un
na renovació total
t
d’aire diversos cops per hora (no innferior a 10 cops).

7.3.

Zones d'apilamen
nt. Magatzeems
Els mateerials emmagaatzemats a l’oobra, hauran de
d ser els com
mpresos entre els valors „m
mínims-màxim
ms“,
segons una
u adequadaa planificació,, que impedeixi estacionam
ments de matterials i/o equ
uips inactius que
puguin ésser
é
causa d’aaccident.
Els Mitjjans Auxiliarss d’Utilitat Preventiva,
P
neecessaris per a complemenntar la manip
pulació manuaal o
mecànica dels materiaals apilats, hauuran estat prev
vistos en la plaanificació delss treballs.
e
balisad
des, senyalitzaades i il·luminnades adequad
dament.
Les zonees d’apilamentt provisional estaran
De form
ma general el personal d’obbra (tant prop
pi com subconntractat) haurrà rebut la forrmació adequuada
respecte als principis de manipulacció manual dee materials. Dee forma més singularitzadaa, els treballaddors
m
amb
b mitjans meccànics, tindrann una formació qualificadaa de
responsaables de la reaalització de maniobres
les sevess comeses i responsabilitatss durant les maaniobres.

8.

T
TRACTAM
MENT DE RESIDUS
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El Contrractista és respponsable de gestionar els so
obrants de l’obra de conforrmitat amb less directrius del D.
201/19944, de 26 de juuliol, i del R.D
D. 105/2008, d'1
d de febrer, regulador
r
delss enderrocs i d’altres
d
residuss de
construccció, a fi i efeccte de minimittzar la produccció de residuss de construcció com a resultat de la prevvisió
de determ
minats aspecttes del procéss, que cal con
nsiderar tant en
e la fase de pprojecte com en la d’execuució
material de l’obra i/o l’enderroc
l
o desconstrucció
d
ó.
Al projecte s’ha avaluuat el volum i les característiques dels reesidus que previsiblement s’originaran i les
instal·laccions de recicclatge més prooperes per tal que el Contraactista triï el llloc on portaràà els seus resiidus
de constrrucció.
Els residdus es lliurarann a un gestor autoritzat,
a
finaançant el conttractista, els coostos que això
ò comporti.
Si a les excavacions i buidats de teerres apareixeen antics dipòssits o canonaddes, no detecttades prèviam
ment,
que conttinguin o haginn pogut conteenir productes tòxics i contaaminants, es buidaran prèviaament i s’aïllaaran
els produuctes correspoonents de l’excavació per seer evacuats independentmennt de la resta i es lliuraran a un
gestor auutoritzat.

9.

T
TRACTAM
MENT DE MATERIA
ALS I/O SU
UBSTÀNCIIES PERIL
LLOSES
El Contrractista es respponsable d’asssegurar-se peer mediació dee l’Àrea d’Higgiene Industriial del seu Serrvei
de Preveenció, la gestió del control dels possibless efectes conttaminants delss residus o maaterials empraats a
l’obra, que
q puguin geenerar potencialment malaltties o patologgies professionnals als treballladors i/o terccers
exposatss al seu contaccte i/o manipuulació.
L’assesssoria d’Higienne Industrial comprendrà la
l identificació, quantificaació, valoració
ó i propostess de
correccióó dels factors ambientals, físics,
f
químicss i biològics, dels
d materialss i/o substànciies perilloses, per
a fer-los compatibles amb
a
les possibbilitats d’adap
ptació de la majoria
m
(gairebbé totalitat) dells treballadorss i/o
tercers aliens
a
exposatts. Als efectess d’aquest pro
ojecte, els parààmetres de m
mesura s’establlirà mitjançannt la
fixació dels
d valors lím
mit TLV (Thrreshold Limitss Values) quee fan referènccia als nivells de contaminaació
d’agents físics o quím
mics, per sotaa dels quals ells treballadorss poden estar exposats sen
nse perill per a la
seva saluut. El TLV s’expressa ambb un nivell de
d contaminacció mitjana enn el temps, peer a 8 h/dia i 40
h/setmanna.

9.1.

Manipulació
En funciió de l’agent contaminant,
c
d seu TLV, dels
del
d nivells d’’exposició i dee les possibless vies d’entradda a
l‘organissme humà, ell Contractistaa haurà de reeflectir en el seu Pla de S
Seguretat i Salut les mesuures
correctorres pertinentss per a estabblir unes cond
dicions de treeball acceptaables per als treballadors i el
personall exposat, de forma
f
singularr a:















9.2.

Amiant.
A
Plom. Crom, Mercuri,
M
Níqueel.
Sílice.
V
Vinil.
U formol.
Urea
C
Ciment.
Soroll.
R
Radiacions.
Productes tixottròpics (bentonnita)
Pintures, dissollvents, hidrocarburs, coles, resines epoxii, greixos, oliss.
G
Gasos
liquats del
d petroli.
B
Baixos
nivells d’oxigen resppirable.
A
Animals.
E
Entorn
de droggodependènciaa habitual.

Delimiitació / cond
dicionamen
nt de zones d'apilameent
Les subsstàncies i/o elss preparats es rebran a l’obrra etiquetats de
d forma claraa, indeleble i com
c
a mínim amb
a
el text enn idioma espannyol.
L’etiqueeta ha de conteenir:
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Denominació de
D
d la substància d’acord am
mb la legislacióó vigent o en eel seu defecte nomenclaturaa de
laa IUPAC. Si és
é un preparatt, la denominaació o nom com
mercial.
N
Nom
comú, si és el cas.
C
Concentració
d la substànncia, si és el cas. Si és trracta d’un preeparat, el nom
de
m químic de les
suubstàncies preesents.
N
Nom,
direcció i telèfon del fabricant,
f
impo
ortador o distrribuïdor de la substància o preparat
p
perilllós.
Pictogrames i indicadors
i
de perill, d’acord
d amb la legislació vigent.
R
Riscos
específiics, d’acord am
mb la legislació vigent.
C
Consells
de pruudència, d’acoord amb la leg
gislació vigentt.
E número CEE
El
E, si en té.
L quantitat noominal del conntingut (per prreparats).
La
E fabricant, l’importador o el distribuïdo
El
or haurà de faacilitar al Conttractista destin
natari, la fitxaa de
seguretat del material
m
i/o la substància perrillosa, abans o en el momeent del primer lliurament.
L condicionns bàsiques d’emmagatzem
Les
d
matge, apilam
ment i manipuulació d’aqueests materials i/o
suubstàncies perilloses, esttaran adequad
dament desennvolupades een el Pla de
d Seguretat del
C
Contractista,
p
partint
de les següents premiisses:

Explosius
L’emmaagatzematge ess realitzarà enn polvorins/miinipolvorins que
q s’ajustin aals requerimen
nts de les norm
mes
legals i reglaments
r
viggents. Estarà adequadamen
nt senyalitzadaa la presènciaa d’explosius i la prohibicióó de
fumar.

nt inflamablles i fàcilmeent inflamab
bles
Comburents, exttremadamen
Emmagaatzematge en lloc ben ventiilat. Estarà ad
dequadament senyalitzada
s
laa presència dee comburents i la
prohibició de fumar.
Estaran separats
s
els prroductes inflam
mables dels co
omburents.
El possibble punt d’ignnició més pròxxim estarà sufiicientment alluunyat de la zoona d’apilamen
nt.

c
, mutagèniccs, tòxics perr a la reprod
ducció
Tòxiccs, molt tòxiics, nocius, carcinògens
Estarà addequadament senyalitzada la
l seva presèn
ncia i disposarà de ventilacióó eficaç.
Es manipularà amb Equips
E
de Prootecció Individ
dual adequatss que asseguriin l’estanquitaat de l’usuari, en
previsió de contactes amb
a
la pell.

Corrrosius, Irritaants, sensibillitzants
Estarà addequadament senyalitzada la
l seva presèn
ncia.
Es manippularan amb Equips
E
de Prootecció Individual adequatss (especialmennt guants, ulleeres i màscaraa de
respiraciió) que asseguurin l’estanquuitat de l’usuarri, en previsióó de contactess amb la pell i les mucosess de
les vies respiratòries.
r

10. CONDICIO
C
ONS DE L'ENTORN
N
Ocupació del tancam
ment de l’ob
bra
S’entén per àmbit d’’ocupació el realment afectat, incloentt tanques, eleements de pro
otecció, barannes,
bastides,, contenidors, casetes, etc.
Cal tenirr en compte que,
q
en aquestt tipus d’obres, l’àmbit pott ser permanennt al llarg de tota l’obra o que
pot ser necessari
n
distiingir entre l’ààmbit de l’ob
bra (el de proojecte) i l’àm
mbit dels treb
balls en les seeves
diferentss fases, a fi de permetre la circulació
c
de vehicles
v
i viannants o l’accéss a edificis i gu
uals.
En el PL
LA DE SEG
GURETAT I SALUT
S
EN EL TREBAL
LL s’especificcarà la delimiitació de l’àm
mbit
d’ocupacció de l’obra i es diferenciaarà clarament si aquest canvia en les dife
ferents fases de
d l’obra. L’àm
mbit
o els àmb
mbits d’ocupació quedaran clarament dibu
uixats en plànools per fases i interrelacionaats amb el proocés
construcctiu.
Situació
ó de casetes i contenidorrs
Es col·loocaran, prefereentment, a l’innterior de l’àm
mbit delimitat pel tancamennt de l’obra.
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Si per lees especials característique
c
es de l’obra no
n és possiblee la ubicació de les casetees a l’interiorr de
l’àmbit delimitat
d
pel tancament
t
de l’obra, ni és possible
p
el seuu trasllat dins d’aquest àmb
bit, ja sigui durrant
tota l’obbra o durant allguna de les seves
s
fases, s’indicaran al PLA DE SEG
GURETAT I SALUT
S
les àrrees
previstess per aquest fi.
Les caseetes, els contennidors, els talllers provision
nals i l’aparcaament de vehiccles d’obra, es situaran seggons
s’indica en l’apartat “À
Àmbit d’ocuppació de la viaa pública”.

10.1..

Serveiss afectats
Tot el prrojecte es deseenvolupa dins del equipameent i no es prevveu afectar caap servei

10.2..

Servitu
uds
No constta cap servitudd en la docum
mentació aportada

10.3..

Caractterístiques del terrenyy
La capa superficial estta formada peer sauló depen
net de la zona es
e tracta de reeblert o terreny
y natural

10.4..

Caractterístiques de l'entorn
n
L’accés a l’equipamennt es realitza per
p el carrer marató
m
amb unn porta de 3 m d’amplada.
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11. UNITATS
U
CONSTRU
UCTIVES
MOVIME
ENTS DE TER
RRES
EXC
CAVACIÓ DE RASES
R
I POUS
REB
BLERTS I TERR
RAPLENS
SUB
BMINISTRAME
ENT DE TERR
RES D'APORTA
ACIÓ
FONAME
ENTS
FON
NAMENTS SUP
PERFICIALS
COBERT
TES INCLINAD
DES
INST
TAL.LACIÓ DE
D CLARABOIIES, LLUERNA
ARIS I ACABA
AMENTS DE C
COBERTES
TANCAM
MENTS I DIVIISÒRIES
DIVISÒRIES ( PRE
EFABRICATS, PLADUR, AL
LUMINI, FUST
TA, ETC. )
ENTS
PAVIME
PAV
VIMENTS AMO
ORFS ( FORM
MIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
TANCAM
MENTS I DIVIISÒRIES PRAC
CTICABLES, BARANES
B
I PR
ROTECCIONS
S FIXES
TAN
NCAMENTS PR
RACTICABLE
ES I BARANES
S DE PVC, ALU
UMINI, ACER
R
CANONA
ADES PER A GASOS
G
I FLUIIDS
TUB
BS MUNTATS SUPERFICIAL
LMENT
TUB
BS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈ
ÈCTRIQUES
INST
TAL.LACIONS
S ELÈCTRIQU
UES BAIXA TE
ENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'E
ENLLUMENAT
T
INST
TAL.LACIONS
S D'ENLLUME
ENAT
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIIA I APARELL
LS SANITARIS
S
INST
TAL.LACIONS
S DE LAMPIST
TERIA I APAR
RELLS SANITARIS
VÀLVUL
LES, BOMBES
S I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀL
LVULES, BOM
MBES I GRUPS
S DE PRESSIÓ
Ó
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12. DETERMI
D
INACIÓ DEL PROCÉ
ÉS CONST
TRUCTIU
El Contrractista amb antelació
a
suficcient a l’inici de
d les activitaats constructivves n’haurà dee perfilar l’anààlisi
de cada una
u d’acord amb
a
els „Princcipios de la Accción Preventtiva“ (Art. 15 L. 31/1995 dee 8 de novembbre)
i els „Priincipios Apliccables durantee la Ejecución de las Obras““ (Art. 10 RD.. 1627/1997 de 24 d’octubree).

12.1..

Proced
diments d'eexecució




12.2..

Ordre d'execucióó dels trebaalls







12.3..

Movim
ment de terres i fonamentacció es realitzaarà amb retroeexcavadora
Col·loocació de bàcuuls i mòdul es realitzarà am
mb camió grua
Les innstal·lacions generals
g
s’interpel·laran enttre la excavaciió i la col·locaació del elemeents
d’urbaanització.

Repalnnteig general
Excavvació de rassess i fonaments,,
Estesaa de xarxes d’iinstal·lacions
Col·loocació de Mòddul i baculs
Adapttació de moduul
Pinturra i acabats

Determ
minació dell temps efecctiu de duració. Pla d''execució
Per a la programació del temps material, necessari per al deesenvolupamennt dels distintts talls de l’obbra,
s’han tinngut en comptee els següentss aspectes:
LLISTA D’ACTIVITAT
D
TS

RELACIO
ONS
DEPENDÈ
ÈNCIA

DURADA
A
ACTIVITA
ATS

DE

Relació d’unnitats d’obra.

DE

Prelació tempporal de realittzació
material d’unnes unitats resspecte
a altres.

LES

Mitjançant la fixació de
terminis teemporals peer a
l’execució dee cadascuna de
d les
unitats d’obrra.

De les daades així obtinngudes, s’ha establert,
e
en faase de projectee, un program
ma general orieentatiu, en el qual
q
s’ha tinggut en compte, en principi, tan sols les grrans unitats (aactivitats signiificatives), i un
u cop encaixaat el
termini de durada, s’ha realitzat la prograamació previisible, reflecttida en un cronograma de
desenvollupament.
El Contrractista en el seu
s Pla de Segguretat i Salutt haurà de refl
flectir, les variiacions introdu
uïdes respectee, al
procés constructiu
c
innicialment preevist en el Projecte Execuutiu/Constructtiu i en el present Estudii de
Seguretaat i Salut.

13. S
SISTEMES
S I/O EL
LEMENTS
S DE SE
EGURETA
AT I SAL
LUT INH
HERENTS O
INCORPO
ORATS AL
L MATEIX
X PROCÉS CONSTRU
UCTIU
Tot projjecte construcctiu o dissenyy d’equip, miitjà auxiliar, màquina o feerramenta a utilitzar
u
a l’obbra,
objecte del
d present Esstudi de Segurretat i Salut, s’integrarà
s
enn el procés connstructiu, sem
mpre d’acord amb
a
els „Prinncipios de laa Acción Preeventiva“ (Artt. 15 L. 31/11995 de 8 dde novembre), els „Princippios
Aplicablles durante laa Ejecución de
d las Obras“ (Art. 10 RD.
R 1627/1997 de 24 d’occtubre) „Regglas
generalees de seguridaad para máquuinas“ (Art.18
8 RD. 1495//1986 de 26 de maig de 1986), i Norm
mes
MEMÒRIA EBSS
E

E
EE001
01 18_MV
V INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL A
ADAPTAT DE SERVEIS
S
I ENLL
LUMENAT
Ajuntament de Mattaró

EBBS
E
EE00101188_ME.docx

Bàsiquess de l’Edificaació, entre alltres reglamen
nts connexoss, i atenent lees Normes Tecnològiques
T
s de
l’Edificaació, Instrucciions Tècniquees Complemeentàries i Norm
mes UNE o N
Normes Europees, d’aplicaació
obligatòrria i/o aconselllada.

14. MEDIAMB
M
BIENT LA
ABORAL
14.1..

Agentss atmosfèrics
Caldrà inndicar quins són
s els possibbles agents atm
mosfèrics quee poden afectaar a l’obra i quines
q
condiciions
s’haurann de tenir en coompte per preevenir els risco
os que se’n deerivin.

14.2..

Il·lumiinació
Encara que
q la generaalitat dels trebballs de constrrucció es reallitzen amb lluum natural, hauran de teniir-se
presents en el Pla dee Seguretat i Salut alguness consideracioons respecte a la utilitzaciió d’il·luminaació
artificiall, necessària enn talls, tallers,, treballs noctu
urns o sota rasant.
Es procuurarà que la intensitat
i
llum
minosa en cad
da zona de trreball sigui unniforme, evitaant els reflexoos i
enlluernaaments al trebballador així com les variaciions brusquess d’intensitat.
En els locals
l
amb risc d’explosióó pel gènere de les seves activitats, suubstàncies em
mmagatzemadees o
ambientss perillosos, laa il·luminació elèctrica seràà antideflagrannt.
En els llocs de treball en els que unna fallida de l’enllumenat normal
n
suposi un risc per alls treballadorss, es
disposarà d’un enllum
menat d’emerggència d’evacu
uació i de seguuretat.
Les inteensitats mínimes d’il·lum
minació artificcial, segons els distints treballs relaacionats ambb la
construccció, seran els següents:
2550
lux

En paatis de llums, galeries i altrres llocs de ppas en funció de
l’ús ocasional - hab
bitual.

100
lux

Operaacions en less quals la distinció
d
de ddetalls no sig
gui
essenccial, tals com
m la manipulaació de mercaaderies a gran
nel,
l’apilaament de matterials o l’amaassat i lligat dde conglomerrats
hidràuulics. Baixes exigències
e
vissuals.

100
lux

Quan sigui necessàària una petitaa distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, asccensors, magaatzems i dipòsits,
vestuaaris i banys petits del personal.
p
Baaixes exigènccies
visualls.

200
lux

Si és essencial unaa distinció mooderada de deetalls com en els
muntaatges mitjans, en treballs senzills en bbancs de talller,
treballls en màquiines, fratasat de pavimennts i tancament
mecànnic. Moderadees exigències visuals.
v

300
lux

Sempre que sigui essencial la distinció mittjana de detalls,
com treballs mitjaans en bancss de taller o en màquines i
treballls d’oficina en
n general.

500
lux

Operaacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treeballs d’ordree mitjà en banncs de taller o en
màquines i treballls d’oficina en
e general. A
Altes exigènccies
visualls.

1000
lux

En treeballs on siguii indispensablle una fina disstinció de detaalls
sota condicions
c
de constant conttrast, durant lllargs períodes de
tempss, tals com muntatges
m
deliccats, treballs fins en banc de
taller o màquina, màquines
m
d’oficina i dibuiix artístic lineeal.
Exigèències visuals molt altes.

Els serveeis de prevencció seran els encarregats d’eestimar la maggnitud o nivells del risc, less situacions enn les
que aqueest es produeiix, així com controlar
c
periò
òdicament les condicions, ll’organització
ó dels mètodess de
treball i la salut dels trreballadors am
mb la finalitat de prendre les decisions peer a eliminar, controlar
c
o redduir
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el risc mitjançant
m
messures de preveenció a l’origen, organitzattives, de prevenció col·lecttiva, de proteccció
individual, formativess i informativees.

14.3..

Soroll
Per a faccilitar el seu desenvolupame
d
ent al Pla de Seguretat
S
i Saalut del contracctista, es repro
odueix un quaadre
sobre elss nivells sonorrs generats habbitualment en
n la indústria de
d la construccció:
Compreessor

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

82-94
dB

Equip de
d clavar piloots (a 15 m de
d
distànciia)

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

82 dB

Formiggonera petita < 500 lts.

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

72 dB

Formiggonera mitjanaa > 500 lts.

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

60 dB

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

103
dB

Martelll pneumàtic (aa l’aire lliure)

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

94 dB

Esmerilladora de peu

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

60-75
dB

Camionns i dumpers

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

80 dB

Excavaadora

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

95 dB

Grua auutoportant

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

90 dB

Martelll perforador

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

110
dB

Mototraailla

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

105
dB

Tractorr d’orugues

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

100
dB

Pala carregadora d’orugues

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

95100
dB

Pala carregadora de pneumàtics
p

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

84-90
dB

Pistoless fixaclaus d’iimpacte

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

150
dB

Esmerilladora radial portàtil
p

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

105
dB

Tronçaddora de taula per a fusta

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

105
dB

Martelll
angost))

pneumàtic

(en

recinte

Les messures a adopttar, que haurran de ser ad
dequadament tractades al Pla de Segu
uretat i Salut pel
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contractiista, per a la prevenció
p
dels riscos produïïts pel soroll seran, en ordree d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc
r en origen.
2on.- Aïllament
A
de laa part sonora.
3er.- Equip
E
de Proteecció Individual (EPI) mitjaançant taps o orelleres.
o

Els serveeis de prevencció seran els encarregats
e
d’eestimar la maggnitud o els nnivells de risc, les situacionss en
les que aquest
a
es proddueix, així com
m controlar periòdicament
p
les condicionns, l’organitzaació dels mètoodes
de treballl i la salut deels treballadorrs amb la finaalitat de prenddre les decisioons per a elim
minar, controlaar o
reduir ell risc mitjanççant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives
o
, de prevenciió col·lectiva,, de
proteccióó individual, formatives
f
i innformatives

14.4..

Pols
La perm
manència d’opeeraris en ambiients polserígeens, pot donarr lloc a les seggüents afeccion
ns:










Rinitis
R
A
Asma
bronquiaal
B
Bronquitis
desttructiva
B
Bronquitis
crònnica
E
Efisemes
pulm
monars
N
Neumoconiosis
s
A
Asbestosis
(asbbest – fibrocim
ment - amiant))
C
Càncer
de pulm
mó (asbest – fibrociment
fi
- amiant)
a
M
Mesotelioma
(aasbest – fibrocciment - amiaant)

La patollogia serà d’uun o d’altre tiipus, segons la
l naturalesa de la pols, laa seva concen
ntració i el tem
mps
d’exposiició.
En la coonstrucció és freqüent l’existència de pols amb contingut de síílice lliure (S
Si O2) que éss el
componeent que ho fa especialmentt nociu, com a causant de la neumoconioosis. El probleema de presènncia
massiva de fibres d’am
miant en suspensió, necessiitarà d’un Pla específic de ddesamiantat que
q excedeix a les
competències del preesent Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà dde ser realitzat per empreeses
especialiitzades.
La conceentració de pools màxima addmissible en un
u ambient al qual els operaaris es trobin exposats
e
durannt 8
hores diààries, 5 dies a la setmana, és
é en funció del
d contingut de
d sílice en suuspensió, el qu
ue ve donat peer la
fórmula:
10
C = ---------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en
e compte quee la mostra reecollida hauràà de respondree a la denomiinada “fracció
ó respirable”, que
correspoon a la pols reealment inhalaada, ja que, de
d l’existent en
e l’ambient, lles partícules més grosses són
retingudes per la pituuïtària i les més
m fines són expeses ambb l’aire respiraat, sense haveer-se fixat enn els
pulmonss.
Els trebaalls en els quals és habitual la producció de
d pols, són foonamentalmennt els següents:





Escombrat i neeteja de locals
E
M
Manutenció
dee runes
D
Demolicions
T
Treballs
de perrforació
MEMÒRIA EBSS
E

E
EE001
01 18_MV
V INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL A
ADAPTAT DE SERVEIS
S
I ENLL
LUMENAT
Ajuntament de Mattaró

EBBS
E
EE00101188_ME.docx













Manipulació dee ciment
M
R de sorra
Raig
T de materiaals ceràmics i lítics amb serrra mecànica
Tall
Pols i serradurees per tronçat mecànic de fu
usta
E
Esmerilat
de materials
m
Pols i fums am
mb partícules metàl·liques
m
en
n suspensió, en
e treballs de ssoldadura
Plantes de matxxuqueix i classsificació
M
Moviments
de terres
C
Circulació
de vehicles
v
Polit de parameents
Plantes asfàltiqques

c
màscaress i ulleres conttra la pols, coonvé
A més a més dels Equuips de Proteccció Individuaal necessaris, com
l següents mesures
m
prevenntives:
adoptar les
ACTIVIITAT

MESURA PREVENTIV
VA

Neteja de
d locals

Ús d’aspiraadora i regat pprevi

Manutennció de runes

Regat previ

Demoliccions

Regat previ

Treballss de perforacióó

Captació
localitzada
en
perforadorss o injecció d’’aigua

Manipullació de cimennt

Filtres enn
confinades

Raig de sorra o granallla

Equips sem
miautònoms dee respiració

Tall o polit
p
de materrials
ceràmicss o lítics

Addició d’’aigua micronnitzada sobre la
zona de talll

Treballss de la fuusta,
desbarbaat i soldaddura
elèctricaa

Aspiració localitzada
l

Circulacció de vehicless

Regat de piistes

Plantes de matxuqueix i
plantes asfàltiques
a

Aspiració localitzada
l

sitges

o

carros

instal·lacions

Els serveeis de prevencció seran els encarregats d’eestimar la maggnitud o nivells del risc, less situacions enn les
que aqueest es produeiix, així com controlar
c
periò
òdicament les condicions, ll’organització
ó dels mètodess de
treball i la salut dels trreballadors am
mb la finalitat de prendre les decisions peer a eliminar, controlar
c
o redduir
el risc mitjançant
m
messures de preveenció a l’origen, organitzattives, de prevenció col·lecttiva, de proteccció
individual, formativess i informativees.

14.5..

Ordre i neteja
El Pla dee Seguretat i Salut del contractista hauràà d’indicar coom pensa fer ffront a les acttuacions bàsiqques
d’ordre i neteja en la materialització
m
ó d’aquest pro
ojecte, especiaalment pel quee fa a:

1er.- Retirada
R
dels objectes
o
i cosees innecessàriees.
2on.- Emplaçament
E
d les coses neecessàries en el seu respecttiu lloc d’apilaament.
de
3er.- Normalització
N
interna d’obrra dels tipus de recipientss i plataformees de transporrt de materialls a
granel. Pla
P de manutennció intern d’oobra.
4art.- Ubicació
U
dels baixants de runes
r
i recipieents per a apiilament de residus i la sev
va utilització. Pla
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d’evacuaació de residus.
5è.-

N
Neteja
de clauss i restes de material
m
d’enco
ofrat.

6è.- Desallotjament
D
t de les zoness de pas, de caables, màneguues, fleixos i rrestes de matèèria. Il·luminaació
suficientt.
7è.-

R
Retirada
d’equuips i ferramenntes, descansan
nt simplement sobre superffícies de suporrt provisionalss.

8è.-

D
Drenatge
de veessaments en forma
f
de tolls de carburantss o greixos.

9è.-

Senyalització dels
d riscos punntuals per faltaa d’ordre i netteja.

10è.- Manteniment
M
d
diari
de les conndicions d’ord
dre i neteja. Brigada de neteeja.
11è.- Innformació i formació
f
exiggible als grem
mis o als difeerents particippants en els trreballs directes i
indirectees de cada parrtida inclosa en el projectee en el que éss relatiu al m
manteniment de l’ordre i neeteja
inherentss a l’operació realitzada.
En els puunts de radiaccions el consuultor hauria d’iidentificar els possibles trebballs on es po
oden donar aquuest
tipus de radiacions i inndicar les messures protectorres a prendre.

14.6..

Radiaccions no ion
nitzants
Són les radiacions
r
am
mb la longitud d’ona
d
compreesa entre 10-6 cm i 10 cm, aaproximadameent.
Normalm
ment, no provoquen la sepaaració dels eleectrons dels àttoms dels quee formen part, però no per això
a
deixen de
d ser perillooses. Compreenen: Radiaciió ultravioladda (UV), infrraroja (IR), làser,
l
microonnes,
ultrasòniica i de freqüèència de ràdio.
Les radiacions no ionnitzants són aqquelles region
ns de l’especttre electromaggnètic on l’en
nergia dels fottons
emesos és
é insuficient.. Es consideraa que el límit més baix de longitud
l
d’onna per a aquesstes radiacionss no
ionitzantts és de 1000 nm (nanòm
metre) inclosos en aquestaa categoria esstan les regio
ons comunam
ment
coneguddes com bandees infraroja, viisible i ultraviolada.
Els trebaalladors més freqüents
f
i inteensament sotm
mesos a aquessts riscos són eels soldadors, especialmentt els
de soldaddura elèctrica.
Radiacioons infraroges
Aquest tipus de raddiació és ràpidament abso
orbida per ells teixits supperficials, pro
oduint un efe
fecte
d’escalfaament. En el cas
c dels ulls, a l’absorbir-sse la calor pell cristal·lí i noo dispersar-see ràpidament, pot
produir cataractes.
c
Aqquest tipus de lesió s’ha con
nsiderat la maalaltia professsional més pro
obable en ferrrers,
bufadorss de vidre i opperaris de forns.
Totes less fonts de raddiació IR intensa hauran d’’estar dotadess de sistemes de protecció tant propers a la
font com
m sigui possible, per aconseeguir la màxim
ma absorció de calor i prevenir que la radiació penetrii als
ulls delss operaris. En cas d’utilitzaació d’ulleres normalitzadees, haurà d’inccrementar-se adequadamennt la
il·luminaació del recintte, de manera que s’eviti la dilatació de laa pupil·la de ll’ull.
A les obbres de constrrucció, els treballadors quee estan més frreqüentment eexposats a aqu
uestes radiaciions
són els soldadors, esppecialment quuan realitzen soldadures ellèctriques. Aiixí mateix, s’ha de considerar
l’entorn de l’obra, com
m a possible font
fo de les radiiacions.

La respoosta primària a aquestes abssorcions d’eneergia és de tipuus tèrmic, afecctant principalment a la pelll en
forma dee: cremades aggudes, augmennt de la dilataació dels vasoss capil·lars i uun increment de
d la pigmentaació
que pot ser
s persistent.

De form
ma general, totss aquells proceessos industrials realitzats en
e calent fins a l’extrem de desprendre lluum,
generen aquest tipus de
d radiació.

Radiacioons visibles
L’òrgan afectat més important
i
és l’ull, sent tran
nsmeses aqueestes longitudds d’ona, a traavés dels mitjjans
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oculars sense
s
apreciabble absorció abbans d’aconseeguir la retina..
Radiacioons ultravioladdes
La radiaació UV és aqquella que té una
u longitud d’ona
d
entre ells 400 nm (naanometres) i els
e 10 nm. Quueda
inclosa dins
d de la radiiació solar, i es
e genera artifi
ficialment per a molts propòòsits en indústtries, laboratorris i
hospitalss. Es divideix convencionallment en tres regions:
r

UVA: 3115 - 400 nm de
d longitud d’oona.
UVB: 2880 - 315 nm de
d longitud d’oona.
UVC: 2000 - 280 nm de
d longitud d’oona.

La radiaació a la regióó UVA, la més
m propera a l’espectre UV
V, és empradda àmpliamen
nt a la indústrria i
represennta poc risc, peel contrari less radiacions UVB
U
i UVC, són
s més perillloses. La norm
ma més comppleta
és nord americana
a
i esstà, acceptada per la WHO (World
(
Healthh Organizationn).

Les radiaacions a les reegions UVB i UVC tenen efectes
e
biològiics que varienn marcadamen
nt amb la longiitud
d’ona, seent màxims entorn als 2700 nm (la llàntiia de quars am
mb vapor de m
mercuri a baix
xa pressió té una
emissió a 254 nm aproximadamennt). També vaarien amb el temps
t
d’expoosició i amb la intensitat de la
radiació.. La exposicióó radiant d’uulls o pell no protegits, perr a un períodde de vuit horres haurà d’eestar
limitada..

La protecció contra laa sobreexposicció de fonts po
otents que podden constituir riscos, haurà de dur-se a terrme
mitjançaant la combinaació de mesurees organitzativ
ves, d’apantalllaments o resguards i de prrotecció persoonal.
Sense obblidar que s’haa d’intentar suubstituir el quee és perillós pel
p que compoorta poc o cap risc, d’acord a la
llei de prrevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar espeecial èmfasi enn els apantallaaments i en less mesures de ssubstitució, peer a minimitzaar el
tercer, que
q implica la necessitat dee protecció personal. Tots els
e usuaris de l’equip generrador de radiaació
UV han de conèixer perfectament
p
l naturalesa dels
la
d riscos invvolucrats. En l’equip, o pro
op d’ell, s’hann de
disposar senyals d’addvertència adeequades al caas. La limitaciió d’accés a la instal·lació
ó, la distànciaa de
l’usuari respecte
r
a la font
f
i la limitaació del tempss d’exposició, constitueixenn mesures orgaanitzatives a tenir
en comppte.

No es pooden emetre de
d forma indisscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per ex
xemple realitzzant
protegida. Diins de l’àrea de
l’operaciió en un recinnte confinat o en una àrea adequadament
a
d protecció, s’ha
s
de reduirr la intensitat de la radiació reflexada, emprant
e
pintuures de color nnegre mate. En
E el cas de foonts
potents, on se sospitii que sigui poossible una exposició per sobre del vallor límit adm
missible, hauràà de
disposar-se de mitjanns de proteccció que dificu
ultin i facin impossible
i
ell flux radiantt lliure, direccte i
reflexat. Quant la natturalesa del treball requereiixi que l’usuaari operi junt a una font dee radiació UV
V no
protegida, haurà de feer-se ús dels mitjans
m
de pro
otecció personnal. Els ulls eestaran proteg
gits amb ullerees o
màscara de proteccióó facial, de manera
m
que s’absorbeixin les radiacions que sobree ells incideixin.
Anàlogaament, hauran de protegir-see les mans, uttilitzant guantts de cotó, i laa cara, empran
nt qualsevol tiipus
de proteccció facial.

L’exposiició dels ulls i pell no prrotegits a la radiació
r
UV pot conduir a una inflam
mació dels teixxits,
temporall o prolongadaa, amb riscos variables. En el cas de la peell, pot donar lloc a un eriteema similar a una
cremadaa solar i, en el cas dels ulls, a una conjun
ntivitis i queraatitis (o inflam
mació de la còrrnia), de resulltats
imprevissibles.
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La font és bàsicamennt el sol però també es trob
ben en les acctivitats industtrials de la co
onstrucció: lluums
fluoresceents, incandesscents i de deescàrrega gaso
osa, operacionns de soldaduura (TIG-MIG
G), bufador d’arc
elèctric i làsers.

Les mesures de controol per a preveenir exposicio
ons indegudes a les radiacioons no ionitzaants se centrenn en
l’empram
ment de pantaalles, blindatgees i Equips dee Protecció Individual (per exemple panttalla de soldaddura
amb visor de cèl·lulaa fotosensiblee), procurant mantenir disstàncies adequuades per a reduir, tenintt en
compte l’efecte de prroporcionalitaat inversa al quadrat
q
de la distància, la intensitat de l’energia raddiant
emesa dees de fonts quue es propagueen en diferent longitud d’onna.

Làser

La missiió d’un làser és la de prodduir un raig d’alta
d
densitatt i s’ha empraat en camps tan
t diversos com
c
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeix
xen unitats am
mb força polsaant o continuaa de radiació, tant
visible com
c
invisible. Aquestes uniitats, si són su
uficientment potents,
p
podenn danyar la pelll i, en particuular,
els ulls si
s estan expossats a la radiacció. La unitat polsant d’altaa energia és paarticularment perillosa quaan el
polze cuurt de radiació impacte en el
e teixit causan
nt una amplia lesió al voltaant del mateix. Els làsers d’ona
continuaa també podenn causar danyss en els ulls i la pell. Els de
d radiació IR i V presentarran perill per a la
retina, enn forma de crremades; els de
d radiació UV
V e IR poden suposar un rissc per a la còrrnia i el cristaal·lí.
D’una manera
m
generall, la pell és menys
m
sensible a la radiació làser i en el ccas d’unitats de
d radiació V i IR
de grans potències, pooden ocasionarr cremades.
Els làserrs s’han classificat, d’acordd amb els risccos associats al seu ús, en els dos grupss i quatre classses
següentss:
Grup A: unitats intrínssecament seguures i aquelless que cauen diins de les classes I y II.
Classe I:: els nivells d’’exposició mààxima permissible no podenn ser excedits.
Classe III: de risc baix; emissió limiitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 4400 nm i 700 nml; es preveeuen
els riscos per desviam
ment de la radiaació reflexadaa incloent la reesposta de cenntelles.
Grup B: tots els làserrs presents o de ona contin
nua amb poteencia major d’’1 mW, com es defineix a les
classes IIIa, IIIb i IV respectivamen
r
nt.
Classe IIIIa: risc baix; emissió limitaada a 5 vegad
des la correspoonent a la classse II; l’ús d’in
nstruments òpptics
pot resulltar perillós.
Classe IIIIb: risc mitjà; major límit d’emissió;
d
l’im
mpacte sobre l’ull pot resulltar perillós, però
p
no respeccte a
la reflexiió difusa.
Classe IV
V: risc alt; maajor límit d’em
missió; l’impaacte per reflexió difusa pot sser perillós; poden
p
causar foc
f i
cremar la
l pell. El graau de proteccció necessari depèn de la longitud
l
d’onna i de l’energ
gia emesa peer la
radiació.. Qualsevol eqquip base s’haa de dissenyarr d’acord ambb mesures de seguretat apropiades, com per
exemple, encaixonament protector, obturador d’eemissió, senyaal automàtica de emissió, ettc.
Els làserrs poden prodduir llum visibble (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm)), o comunam
ment
radiació IR (700 nm – 1 m).
A continnuació, es pressenta una guiaa de riscos associats amb unnitats concretees de raigs làseer:
Amb làsers de la classse IIIa (< 5 mW
W), s’ha de prrevenir únicam
ment la visió ddirecta del raig
g.
Amb elss de la classe IIIb
I i potènciees compreses entre 5 mW y 500 mW, s’’ha de preveniir l’impacte de
d la
radiació directa i de reeflexió especuular, en els ullss no protegits,, que pot resulltar perillós.
Amb làssers de la classe IV i potèències majors de 500 mW,, s’ha de prevvenir l’impaccte de la radiaació
directa, de
d les reflexioons secundariees i de les refleexions difusess, que pot resuultar perillós.
A més dels
d riscos asssociats a aqueest tipus de raadiació, s’ha de tenir en compte els deg
guts a les uniitats
d’energia elèctrica em
mprats per a suubministrar en
nergia a l’equuip làser. A coontinuació, es dóna un codi de
pràctica que cobreix personal,
p
àrea de treball, equ
uip i operació, respectivameent, en l’ús dee làsers.
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Tots els usuaris s’hann de sotmetre a un examen
n oftalmològicc periòdicameent, fent èmfassi especial enn les
condicioons de la retinna. Les personnes que treballlen amb la classe
c
IIIb i IV
V, tindran al mateix tempss un
examen mèdic d’inspeecció de danyss a la pell.
Amb priioritat a quallsevol autoritzzació, el con
ntractista s’asssegurarà que els operaris autoritzats esstan
degudam
ment entrenatss tant en proceediment de treeball segur coom en el coneeixement dels riscos potenccials
associatss amb la radiaació i equip quue la genera.
Qualsevool exposició accidental
a
quee suposi impaacte en els ullls, haurà de sser registrada i comunicada al
departam
ment mèdic.
La pràcttica amb làserr del grup B requereix la mesura general de proteccció ocular, peerò que mai serà
s
utilitzadaa per visió dirrecta del raig.
- Àrea dee treball:
L’equip làser s’instal··larà en una àrea
à
o recinte degudament controlats.
c
Laa il·luminació del recinte haaurà
de ser tal manera que eviti la dilatacció de la pupill·la de l’ull i així
a disminuir la possibilitatt de lesió.
Els raigss làser reflecttits poden serr tant perilloso
os com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-see les
superfíciies reflectants i polides.
A l’àreaa de treball s’haurà d’inveestigar periòdiicament la prresència de qqualsevol gas tòxic que puugui
generar-se durant el trreball, per exeemple, l’ozó.
S’han dee col·locar sennyals lluminosses d’advertèn
ncia en totes lees zones d’enttrada als recin
ntes en els quee els
làsers fuuncionin. Quaant la senyal estigui en accció, haurà dee prohibir-se l’accés al maateix. L’equipp de
subminisstrament de pootència al làseer ha de dispossar de proteccció especial.
Allà on sigui necessaari, s’ha de preevenir la posssibilitat de deesviament del raig fora de l’àrea
l
de conttrol,
mitjançaant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
h d’emprar-sse materials no
o inflamables per
a proporrcionar aquestes barreres físsiques al voltaant del làser. En
E aquests casos, s’ha d’ev
vitar la proxim
mitat
de materrials inflamablles o explosiuus.
- Equip:
Qualsevool operació dee mantenimennt haurà de durr-se solament si la força esttà desconnectaada.
Tots els làsers, haurann de disposar de rètols d’ad
dvertència quee tindran en ccompte la classse de làser a que
correspoon i el tipus dee radiació visibble o invisiblee que genera l’aparell.
Quan ells aparells quue pertanyen al grup B no
n s’utilitzin,, s’hauran dee treure les claus de conntrol
d’engegaada, així com
m la de contrrol de força, que quedaraan custodiadees per la perssona responsaable
autoritzaada per el treball amb làser en el laborato
ori.
regularment i han de selecccionar-se d’accord
Les ullerres protectores normalitzatss, hauran de comprovar-se
c
amb la loongitud d’onaa de la radiacióó emesa per ell làser en ús.
Qualsevool protector de pantalla quee s’utilitzi, hau
urà de ser de material
m
absorbent que prev
vingui la refleexió
especulaar.
- Operacció:
Únicameent el mínim nombre
n
de perrsones requeriides en l’operaació es trobaraan dins de l’àrrea de control; no
obstant, en el cas dee làser de la classe IV, al
a menys doss persones esstaran sempree presents durrant
l’operaciió.
Únicameent personal auutoritzat tindrrà permís per a muntar, ajusstar i operar l’equip de làserr.
L’equip de làser hauràà d’operar el temps
t
mínim requerit per a la realitzacióó dels treballs,, no es deixaràà en
funcionaament sense esstar vigilat.
Com a procediment
p
d protecció general, haurran d’utilitzarr-se ulleres quue previnguin
de
n el risc de dany
d
ocular.
L’equip de làser hauràà de ser muntaat a una alçadaa que mai superi la correspoonent al pit dee l’operador.
S’ha de tenir
t
especial cura en la raddiació làser invisible, essentt essencial la uutilització d’u
un escut protecctor
al llarg de
d tota la trajectòria.
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Donat quue els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operadoor, com a guia d’alineació del
raig, hann d’emprar-se làsers de baixxa potència d’’heli o neó quue pertanyin a la classe II, i no conformaar-se
amb unaa indicació som
mera de la dirrecció que ado
optarà el raig. En aquests caasos, sempre s’ha d’utilitzaar la
proteccióó ocular.
Els servveis de prevvenció seran els encarregats d’estimar la magnittud o nivells del risc, less
situacions en les qu
ue aquest ess produeix, així
a com con
ntrolar periòd
dicament les
s condicions,,
l’organittzació dels mètodes
m
de treball
t
i la sa
alut dels treb
balladors am
mb la finalitatt de prendre
e
les decisions per a eliminar, co
ontrolar o red
duir el risc mitjançant
m
m
mesures de prevenció
p
en
n
l’origen,, organitzatiives, de prrevenció coll·lectiva, de protecció individual, formatives
f
i
informattives.
En consstrucció acosstuma a empprar-se mono
ogràficament en l’establim
ment d’alineacions i nivvells
topogràffics.
Per la seva extrema perillositat, quan
q
el làser estigui enfoccat paral·lel aal sòl, l’àrea de perill s’haaurà
d’acordoonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, am
mb el
visor dottat del filtre addequat al tipuss de làser que es tracti.

14.7..

Radiaccions ionitzzants
Dins de l’àmbit de laa construcció existeixen
e
pocs treballs proopis en els quue es generen
n aquests tipuss de
riscos, malgrat
m
que si existeixen situuacions on es puguin donarr aquest tipus dde radiació, co
om són:
Deteccióó de defectes de
d soldadura o esquerdes en
n canonades, estructures
e
i eddificis.
Control de
d densitats “iin situ” pel mètode
m
nuclear.
Control d’irregularitat
d
ts en el nivell d’omplenat de
d recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajecctòries, emprannt traçadors en corrents hiddràuliques, seddiments, moviment de grannels,
etcètera.
Serà obbligació del contractista
c
a
amb
la col·laaboració del seu servei de prevenció
ó determinar un
procedim
ment de treball segur per a realitzar
r
les essmentades opeeracions.
També es
e pot consideerar una possible generació
ó de riscos enn treballs reallitzats dintre d’un
d
entorn o en
proximittat de determinnades instal·laacions, com poden ser:
Les instaal·lacions on es realitzin exàmens
e
de maletes
m
i embbalums en elss aeroports; detecció de caartes
bomba.
Les instaal·lacions mèddiques on es reealitzin pràctiques de teràpiia, mitjançant radiacions ion
nizants.
Les instaal·lacions mèèdiques on es realitzen prààctiques de diiagnòstic ambb raigs X amb
b equips ambb un
potenciaal d’operació per
p disseny, siigui major de 70
7 Kilovolts.
Les insttal·lacions mèèdiques on es
e manipula o es tracti material
m
radiooactiu, en forrma de fonts no
segelladees, per a ús enn teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
v
Les instaal·lacions d’úss industrial onn es tracti o maanipuli materiial radioactiu.
Els accelleradors de paartícules o d’innvestigació o d’ús industriaal.
Les instal·lacions i equips
e
per a gammagrafía o radiografiaa industrial, ssigui mitjançaant l’ús de foonts
radioactiius o equips em
missors de raiig X.
Els dipòsits de residuss radioactius, tant
t transitoriss com definitiius.
Les instaal·lacions on es
e produeixinn, fabriqui, rep
pari o es faci manutenció
m
dee fonts o equiips generadorss de
radiacionns ionitzants.
Control d’irregularitatts en l’espessoor de blocs dee paper, làminnes de plàstic i fulles de meetall o en el niivell
d’omplennat de recipiennts o grans dippòsits.
Estimaciió de l’antiguiitat de substànncies, emprantt el carboni-144 o altres isòtoops, com l’arg
gó-40 o el fòsfor32.
Il·luminaació passiva de
d rellotges o de
d sortides d’eemergència.
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Les funccions de protecció radiològiica són respon
nsabilitat del titular
t
de la innstal·lació, esssent el Conselll de
Seguretaat Nuclear el qui
q decidirà si han de ser encomanades
e
a un Servei dde Protecció Radiològica
R
prropi
del titulaar o a una Unitat Tècnica dee Protecció Raadiològica conntractada a l’eefecte.
La reaccció d’un individu a l’exposiició a les radiacions depèn de la dosi, deel volum i del tipus dels teiixits
irradiats..
Encara que
q poden ocóórrer en combbinació, corren
ntment es fa una
u distinció eentre dues claasses fonamenntals
d’accideents per radiacció, és dir: a) Irradiació
I
exteerna accidentaal (per exemplle en treballs de
d radiografiaat de
soldadurra). b) Contam
minació radioaactiva accidenttal.
Els nivellls màxims dee dosi permesaa han estat fixats tenint en compte
c
que el cos humà pott tolerar una certa
quantitatt de radiació sense
s
perjudiccar el funcionaament del seuu organisme enn general. Aq
quests nivells són,
s
per a perrsones que treeballen en Zonnes Controlad
des (per exempple edifici de contenció de central nucleaar) i
tenint enn compte l’efeecte acumulatiiu de les radiaacions sobre l’organisme,
l
5 rems per any
y ó 300 milireems
per setm
mana. Per a dettectar i amidarr els nivells dee radiació, s’eempren els com
mptadors Geig
ger.
Per al coontrol de la doosi rebuda, s’hha de tenir en compte tres faactors: a) tempps de treball. b) distància de
d la
font de radiació.
r
c) Appantallament. El temps de treball
t
permèss s’obté dividdint la dosi mààxima autoritzzada
per la doosi rebuda enn un moment donat. La do
osi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la
distànciaa a la font de radiació.
r
Els materials
m
que s’empren habbitualment com
m barreres d’aapantallament són
el formiggó i el plom, encara que també se n’ussen d’altres coom l’acer, totxxos massissoss de fang, graanit,
calcària, etc., en generral, l’espessorr necessari estàà en funció innversa de la deensitat del matterial.
Per a verrificar les dossis de radiacióó rebudes s’utiilitzen dosímeetres individuaals, que poden
n consistir en una
pel·lícula dosimètrica o un estildossímetre integraador de butxaaca. Sempre quue no s’especcifiqui el contrrari,
el dosím
metre individuaal es durà a la
l butxaca o davanter
d
de laa roba de trebball, tenint esp
pecial cura enn no
col·locarr els dosímetrees sobre cap objecte
o
que ab
bsorbeixi radiaació (per exem
mple objectes metàl·lics).
m
Haurà de
d dur-se un Llibre de reggistre, on fig
gurarà les dossis rebudes pper cadascun dels treballaddors
professioonalment expoosats a radiaciions.

15. MANIPUL
M
LACIÓ DE MATERIA
ALS
Tota maanutenció de material
m
compporta un risc, per
p tant, des del
d punt de viista preventiu, s’ha de tenddir a
evitar toota manipulaciió que no siggui estrictamen
nt necessària,, en virtut dell conegut axio
oma de segurretat
que diu que
q “el treballl més segur éss aquell que no
o es realitza”.
Per a maanipular materrials és precepptiu prendre lees següents preecaucions elem
mentals:
Començar per la càrreega o material que apareix més
m superficiaalment, és dir el primer i méés accessible.
Lliurar el
e material, noo tirar-lo.
Col·locaar el material ordenat
o
i en cas
c d’apilat esttratificat, que aquest es reaalitzi en piles estables,
e
llunyy de
passadissos o llocs onn pugui rebre cops
c
o desgasttar-se.
Utilitzar guants de trebball i calçat dee seguretat am
mb puntera meetàl·lica i embbuatada en emp
penya i turmeells.
En el maanejament de càrregues llarrgues entre du
ues o més perrsones, la càrrrega pot manttenir-se en la mà,
amb el braç
b estirat al llarg
l
del cos, o bé sobre l’esspatlla.
S’utilitzaaran les ferram
mentes i mitjanns auxiliars ad
dequats per all transport de ccada tipus de material.
En les opperacions de càrrega
c
i desccàrrega, es pro
ohibirà col·loccar-se entre laa part posterio
or del camió i una
plataform
ma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durannt la descàrregga s’utilitzen ferramentes,
f
com
c
braços de palanca, unngles, potes dee cabra o simiilar,
disposar la maniobra de tal manerra que es garanteixi el quee no es vinguui la càrrega damunt i quee no
rellisqui..
En el rellatiu a la maniipulació de maaterials el con
ntractista en l’eelaboració dell Pla de Segurretat i Salut haaurà
de tenir en
e comte les següents
s
prem
misses:
Intentar evitar la maniipulació manuual de càrreguees mitjançant::
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 Automatització
A
ó i mecanitzacció dels processsos.
 Mesures
M
organnitzatives que eliminin
e
o min
nimitzin el traansport.

Adoptar Mesures prevventives quan no es pugui evitar
e
la manippulació com:









Utilització d’ajjudes mecàniqques.
U
R
Reducció
o reddisseny de la càrrega.
c
A
Actuació
sobree l‘organitzaciió del treball.
M
Millora
de l’enntorn de treballl.
D
Dotar
als treballadors de la formació
f
i info
ormació en tem
mes que inclooguin:
Ú correcte de les ajudes meecàniques.
Ús
Ú correcte dells equips de prrotecció indiv
Ús
vidual.
T
Tècniques
seguures per a la manipulació
m
dee càrregues.
 Innformació sobbre el pes i cenntre de gravetaat.
 Els
E principis bààsics de la maanutenció de materials
m

1er.- El
E temps dediccat a la manippulació de maaterials és dirrectament propporcional a l’’exposició al risc
d’accideent derivat de dita
d activitat.
2on.-Proocurar que elss diferents materials,
m
així com la plataaforma de support i de treb
ball de l’operrari,
estiguin a la mateixa alçada
a
en què s’ha de treballlar amb ells.
3er.- Evitar
E
el dipoositar els matterials directaament sobre el terra, fer--ho sempre sobre
s
catúfolls o
conteniddors que permeetin el seu trassllat a dojo.
4art.-Esccurçar tant com
c
sigui poossible les distàncies
d
a recórrer pel material manipulat,
m
evitant
estacionaaments interm
medis entre el lloc de partida
p
del material
m
maniipulat evitantt estacionameents
intermeddis entre el lloc de partida del
d material i l’emplaçamentt definitiu de lla seva posadaa en obra.
5èT
Traginar
semprre els materiaals a dojo, mitj
tjançant palonnniers, catúfols, contenidorss o palets, en lloc
de portarr-los d’un en un.
u
6è.- No
N tractar de reduir
r
el nom
mbre d’ajudantts que recullinn i traginin eels materials, si això comporta
ocupar els
e oficials o caps d’equuip en operaccions de mannutenció, coinncidint en frranges de tem
mps
perfectam
ment aprofitabbles per l’avannç de la produ
ucció.
7è.-

M
Mantenir
esclaarits, senyalitzaats i enllumen
nats, els llocs de
d pas dels maaterials a man
nipular.

Manejam
ment de càrreggues sense mittjans mecànics
Per a l’’hissat manuaal de càrreguues la totalitaat del personal d’obra hauurà rebut la formació bàsica
necessàrria, compromeetent-se a seguuir els següentts passos:
1er.- Apropar-se
A
el més
m possible a la càrrega.
2on.- Assentar
A
els peeus fermamentt.
3er.- Ajupir-se
A
dobleegant els genoolls.
4art.- Mantenir
M
l’esquuena dreta.
5è.-

Subjectar l’objecte fermameent.

6è.-

L
L’esforç
d’aixeecar l’han de realitzar
r
els músculs
m
de les cames.

7è.- Duurant el transpport, la càrregaa haurà de rom
mandre el méss a prop possibble del cos.
8è.- Per al manejam
ment de peces llargues perr una sola perrsona s’actuarrà segons els següents critteris
preventiuus:
Durà la càrrega
c
inclinaada per un dells seus extrem
ms, fins l’alturaa de l’espatllaa.
Avançarrà desplaçant les
l mans al llaarg de l’objectte, fins arribarr al centre de ggravetat de la càrrega.
Es col·loocarà la càrregga en equilibrii sobre l’espattlla.
Durant el
e transport, mantindrà
m
la cààrrega en posicció inclinada, amb l’extrem
m davanter aixeecat.
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9è.-

É obligatòria la
És
l inspecció visual
v
de l’objeecte pesat a aiixecar, per a eeliminar arestees afilades.

10è.- Està
E prohibit aixecar
a
més de 50 kg de fo
orma individuual. El valor límit de 30 Kg
g per homes, pot
superar-sse puntualmennt a 50 Kg quan es tracti dee descarregar un
u material peer a col·locar--lo sobre un mitjà
m
mecànic de manutencció. En el cas de tractar-sse de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg
respectivvament.
11è.-

És obligatori la utilització d’un codi de
d senyals quan s’ha d’a
aixecar un objecte
o
entre
e
un
ns quants, per
p a suporrtar l’esforç al mateix te
emps. Pot sser qualsevo
ol sistema a
co
ondició que sigui
s
conegu
ut o convingu
ut per l’equip.

16. MITJANS
M
AUXILIA
ARS D'UTIL
LITAT PR
REVENTIV
VA (MAUP))
Als efectes del presennt Estudi de Seguretat
S
i Sallut, tindran laa consideracióó de MAUP, tot Mitjà Auxiiliar
dotat de Protecció, Reesguard, Dispositiu de Segu
uretat, Operacció seqüenciall, Seguretat po
ositiva o Sisteema
de Proteecció Col·lectiva, que origiinàriament vee integrat, de fàbrica, en l’’equip, màquiina o sistema,, de
forma soolidària i indissociable, de taal manera quee s’interposi, o apantalli els riscos d’abasst o simultaneeïtat
de l’enerrgia fora de control,
c
i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, mààquines, equipps o
ferramenntes pròximess a la seva àrrea d’influènccia, anul·lant o reduint les conseqüènciees d’accident.. La
seva operativitat restta garantida pel fabricantt o distribuïddor de cadasccun dels com
mponents, en les
condicioons d’utilització i mantenim
ment per ell prrescrites. El contractista
c
resta obligat a la
l seva adequuada
elecció, seguiment i coontrol d’ús.

Els MAU
UP més rellevvants, previstos per a l’execu
ució del preseent projecte sóón els indicats a continuacióó:

Codi
HX11M0
001

UA
m

HX11X00
03

u

HX11X00
04
HX11X00
05

u
u

HX11X019

m

HX11X02
21

u

HX11X02
22

u

HX11X05
52

u

Codi
HX11X00
03

UA
u

HX11X00
04
HX11X019

u
m

HX11X02
21

u

HX11X02
22

u

HX11X05
52

u

Descripció
Pllataforma de tre
eball amb baran
na, sòcol i esca
ala d'accés, per a treballs amb encofrats llisca
ants
o de panells de grans
g
dimension
ns, amb tots els requisits reglam
mentaris de seg
guretat
Ba
astida modularr amb estructu
ura tubular i sistema de se
eguretat amb tots els requiisits
re
eglamentaris en previsió de caiigudes per a la realització d'esstructures, tanca
aments, coberte
es, i
altres treballs en alçada
Ba
arana definitiva, prevista en pro
ojecte, per a pro
otecció de caigu
udes a diferent nivell
Esscala modular d'estructura porticada, per acccedir a cotes de diferent nivelll, superiors a 7 m
am
mb sistema de seguretat
s
integrrat
M
Marquesina
de protecció
p
en voladiu en bastida
a tubular amb ssistema de segu
uretat amb tots els
re
equisits reglame
entaris, normalitzada i incorpora
ada UNE-EN 12
2810-1 (HD-100
00)
Pa
assadís de pro
otecció prefabric
cat metàl·lic am
mb sistema de seguretat amb
b tots els requiisits
re
eglamentaris, de
e llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb pa
aviment de enttramat de platines
m
metàl·liques
i ra
ampes articulad
des, baranes metàl·liques
m
reglamentàries, muntants
m
de 2 m
d'alçada, sostre de
d xapa d'acer de
d 3 mm de gru
uix
Pa
assadís de pro
otecció prefabric
cat metàl·lic am
mb sistema de seguretat amb
b tots els requiisits
re
eglamentaris, de
e llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb pa
aviment de enttramat de platines
m
metàl·liques
i ram
mpes articulades
s, baranes metà
àl·liques reglam
mentàries
Po
ont volat semip
prefabricat per treballs
t
en ràfeccs amb plataforrma de treball i barana perime
etral
am
mb els requisitss reglamentaris amb
a
sistema de
e seguretat integ
grat
Descripció
Ba
astida modularr amb estructu
ura tubular i sistema de se
eguretat amb tots els requiisits
re
eglamentaris en previsió de caiigudes per a la realització d'esstructures, tanca
aments, coberte
es, i
altres treballs en alçada
Ba
arana definitiva, prevista en pro
ojecte, per a pro
otecció de caigu
udes a diferent nivell
M
Marquesina
de protecció
p
en voladiu en bastida
a tubular amb ssistema de segu
uretat amb tots els
re
equisits reglame
entaris, normalitzada i incorpora
ada UNE-EN 12
2810-1 (HD-100
00)
Pa
assadís de pro
otecció prefabric
cat metàl·lic am
mb sistema de seguretat amb
b tots els requiisits
re
eglamentaris, de
e llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb pa
aviment de enttramat de platines
m
metàl·liques
i ra
ampes articulad
des, baranes metàl·liques
m
reglamentàries, muntants
m
de 2 m
d'alçada, sostre de
d xapa d'acer de
d 3 mm de gru
uix
Pa
assadís de pro
otecció prefabric
cat metàl·lic am
mb sistema de seguretat amb
b tots els requiisits
re
eglamentaris, de
e llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb pa
aviment de enttramat de platines
m
metàl·liques
i ram
mpes articulades
s, baranes metà
àl·liques reglam
mentàries
Po
ont volat semip
prefabricat per treballs
t
en ràfeccs amb plataforrma de treball i barana perime
etral
am
mb els requisitss reglamentaris amb
a
sistema de
e seguretat integ
grat
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17. SISTEMES
S
S DE PROT
TECCIÓ COL·LECT
C
TIVA (SPC
C)
Als efecctes del preseent Estudi de Seguretat i Salut,
S
tindrann la consideraació de Sistem
mes de Proteccció
Col·lectiiva, el conjunnt d’elements associats, inccorporats al sistema
s
constrructiu, de forrma provisionnal i
adaptadaa a l’absència de protecció integrada
i
de major
m
eficàciaa (MAUP), deestinats a apan
ntallar o condoonar
la possibbilitat de coinccidència tempporal de qualsevol tipus d’eenergia fora dee control, pressent en l’ambient
laboral, amb els trebballadors, perrsonal aliè a l’obra i/o materials,
m
màqquines, equip
ps o ferramenntes
pròximes a la seva àreea d’influènciaa, anul·lant o reduint les conseqüències dd’accident. Laa seva operativvitat
garanteixx la integritatt de les persones o objecctes protegits, sense necessitat d’una participació peer a
asseguraar la seva eficcàcia. Aquest últim aspectee és el que esttableix la sevva diferència amb
a
un Equipp de
Proteccióó Individual (EPI).
En absènncia d’homoloogació o certifficació d’eficààcia preventivva del conjunt d’aquests Sisstemes instal·llats,
el contraactista fixarà en el seu Plla de Seguretat i Salut, reeferència i rellació dels Pro
otocols d’Asssaig,
Certificaats o Homoloogacions adopptades i/o requ
uerits als insttal·ladors, fabbricants i/o proveïdors, peer al
conjunt dels
d esmentatss Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC
C més rellevaants previstoss per a l’execcució del preesent projectee són els ind
dicats en l’annnex
d’aquestta memòria quue contindrà lees fitxes amb RISC-AVALU
R
UACIÓ-MES
SURES

18. CONDICIO
C
ONS DELS
S EQUIPS DE PROTECCIÓ IN
NDIVIDUA
AL (EPI)
Als efecctes del preseent Estudi dee Seguretat i Salut, tindraan la consideeració d’Equiips de Proteccció
Individuual, aquelles peeces de treballl que actuen a mode de cobberta o pantallla portàtil, ind
dividualitzada per
a cada usuari,
u
destinaats a reduir lees conseqüènccies derivadess del contacte de la zona del
d cos proteggida,
amb unaa energia fora de control, d’iintensitat infeerior a la previisible resistènccia física de l’’EPI.
La seva utilització haurà
h
de queddar restringidaa a l’absència de garantiees preventivess adequades, per
inexistènncia de MAUP
P, o en el seu defecte SPC d’eficàcia
d
equuivalent.
Tots els equips de prootecció individdual estaran degudament
d
ceertificats, segoons normes haarmonitzades CE.
Sempre de
d conformitaat als R.D. 14007/92, R.D.15
59/95 i R.D. 7773/97.
E Contractistaa Principal portarà
El
p
un co
ontrol documeental del seuu lliurament individualitzat
i
t al
personall (propi o subccontractat), am
mb el correspo
onent avís de recepció
r
signaat pel beneficiari.
En els caasos en què no
n existeixin normes
n
d’hom
mologació oficcial, els equipss de protecció
ó individual seeran
normalittzats pel consttructor, per all seu ús en aqu
uesta obra, triiats d’entre ells que existeix
xin en el merccat i
que reunneixin una quualitat adequaada a les respectives presstacions. Per aquesta norm
malització inteerna
s’haurà de
d comptar am
mb el vist-i-pllau del tècnic que supervisaa el complimeent del Pla de Seguretat i Salut
per part de la Direccióó d’Obra o Dirrecció Facultaativa/Direcció d’Execució.
Al magaatzem d’obra hi
h haurà perm
manentment un
na reserva d’aaquests equips de protecció
ó, de manera que
pugui gaarantir el subbministramentt a tot el perrsonal sense que
q se’n proddueixi, raonab
blement, la seva
s
carència.
En aqueesta previsió cal
c tenir en compte
c
la rottació del perssonal, la vidaa útil dels equ
uips i la dataa de
caducitatt, la necessitatt de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més
m rellevants, previstos peer a l’execució
ó material dell present projeecte són els in
ndicats en l’annnex
d’aquestta memòria quue contindrà lees fitxes amb RISC-AVALU
R
UACIÓ-MES
SURES

19. RECURSO
R
OS PREVENTIUS
La legisllació que s’haa de complir reespecte a la prresència de reecursos prevenntius a les obres de construccció
està conttemplada a laa llei 54/2003.. D’acord amb
b aquesta llei, la presència dels recursoss preventius a les
obres de construcció serà
s preceptivaa en els següeents casos:
Quan els riscoos es puguin veure
v
agreuja
ats o modificaats en el deseenvolupament del procés o
a) Q
l’’activitat, per la concurrènncia d’operacions diverses que es desennvolupen succcessivament o
siimultàniament i que facin precís
p
el conttrol de la corrrecta aplicaciió dels mètod
des de treball.
La presència de
d recursos prreventius de cada
c
contractiista serà neceessari quan, durant
d
l’obra,
ess desenvolupinn treballs ambb riscos especcials, com es defineixen
d
en eel real decret 1627/97.
b) Quan
Q
a les obbres de constrrucció coexistteixen contracctistes i subcoontractistes que,
q
de formaa
suuccessiva o simultània,
s
puuguin constitu
uir un risc esppecial per innterferència d’activitats,
d
laa
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prresència dels ''Recursos preeventius'' és, en
e aquests cassos, necessàriia.
Els reecursos prevenntius són neceessaris quan es
e desenvolup
pin treballs am
mb riscos espeecials, definitss a l’annex II del
RD 1627/97::
1. T
Treballs amb riscos
r
especiaalment greus d’enterramennt, enfonsamennt o caiguda d’altura, perr
lees particularss característiqques de l’acttivitat desenvvolupada, els procedimentts aplicats, o
l’’entorn del llooc de treball.
2. Treballs
T
en ells quals l’expposició a ageents químics o biològics suposi un rissc d’especiall
grravetat, o peels que la viggilància especcífica de la salut
s
dels treeballadors sig
gui legalmentt
exxigible.
3. Treballs
T
amb exposició
e
a raadiacions ion
nitzants pels que
q la normattiva específica
a obliga a laa
d
delimitació
de zones controllades o vigilad
des.
4. Treballs
T
a la prroximitat de línies elèctriqu
ues d’alta tenssió.
5. Treballs
T
que exxposin a risc d’ofegament
d
per
p immersió.
6. Obres
O
d’excavaació de túnelss, pous i altress treballs que suposin movim
ments de terra
a subterranis.
7. Treballs
T
realitzzats en immerrsió amb equip
p subaquàtic.
8. Treballs
T
realitzzats en caixonns d’aire comp
primit.
9. Treballs
T
que im
mpliquin l’ús d’explosius.
d
10. Treballs
T
que reequereixin muuntar o desmun
ntar elements prefabricats ppesats.
A continnuació es detaallen, de form
ma orientativa,, les activitatss de l’obra deel present estu
udi de segurettat i
salut, en base a l’avaluuació de riscos d’aquest, qu
ue requereixenn la presència de recurs prev
ventiu:

MOVIM
MENTS DE TER
RRES
EXC
CAVACIÓ DE RASES
R
I POUS
COBERT
TES INCLINA
ADES
INST
TAL.LACIÓ DE
D CLARABOIIES, LLUERNA
ARIS I ACABA
AMENTS DE C
COBERTES
CANONA
ADES PER A GASOS I FLU
UIDS
TUB
BS MUNTATS SUPERFICIAL
LMENT
TUB
BS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS EL
LÈCTRIQUES
S
INST
TAL.LACIONS
S ELÈCTRIQU
UES BAIXA TE
ENSIÓ
INSTAL.LACIONS D''ENLLUMENA
AT
INST
TAL.LACIONS
S D'ENLLUME
ENAT
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20. SENYALIT
S
TZACIÓ I ABALISA
AMENT
Quant a la senyalitzaació de l’obra, és necessarii distingir enttre la que es refereix a la que demandaa de
l’atencióó per part dels treballadors i aquella que correspon
c
al trràfic exterior aafectat per l’o
obra. En el prim
mer
cas són d’aplicació les prescripccions establerrtes per el Reial
R
Decret 485/1997, dee 14 d’abril. La
gulats, entre altra
a
normativva, per la Norm
ma 8.3-I.C. de
d la
senyalitzzació i el aballisament de trràfic vénen reg
Direccióó General de Carreteres i no
n és objectee de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aqu
uesta distincióó no
exclou laa possible com
mplementació de la senyalittzació de tràfic durant l’obrra quan aquestta mateixa es faci
exigible per a la segurretat dels trebaalladors que trreballin a la im
mmediació d’aaquest tràfic.
S’ha de tenir en comppte que la sennyalització peer si mateixa no elimina ells riscos, malgrat això la seva
s
observacció quan és l’apropiada i està ben col·lo
ocada, fa que l’individu addopti conductees segures. Noo és
suficientt amb col·locaar un plafó a les
l entrades de
d les obres, si
s després en lla pròpia obraa no se senyallitza
l’obligattorietat d’utilittzar cinturó dee seguretat al col·locar les mires
m
per a reealitzar el tanccament de façaana.
La senyaalització abunndant no garannteix una bon
na senyalitzaciió, ja que el trreballador acaaba fent cas omís
o
de qualseevol tipus de senyal.
s
El R.D.4485/97 estableeix que la sennyalització de seguretat i saalut en el trebball haurà d’uttilitzar-se sem
mpre
que l’annàlisi dels risscos existents, les situacio
ons d’emergènncia previsiblles i les messures preventiives
adoptadees, posin de manifest
m
la neccessitat de:
Cridar l’atenció dels trreballadors soobre l’existènccia de determiinats riscos, prrohibicions o obligacions.
Alertar als
a treballadorrs quan es proodueixi una deeterminada sittuació d’emerrgència que reequereixi mesuures
urgents de
d protecció o evacuació.
Facilitar als treballadoors la localitzaació i identificcació de determ
minats mitjanns o instal·laciions de proteccció,
evacuaciió, emergènciaa o primers auuxilis.
Orientar o guiar als treeballadors quee realitzin deteerminades maaniobres perillloses.
La senyyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesu
ures tècniquees i
quan, mitjanççant aquestes últimes, no hagi
organitzaatives de prottecció col·lecctiva i haurà d’utilitzar-se
d
h
estat posssible eliminarr els riscos o reduir-los
r
sufiicientment.
Tampoc haurà de connsiderar-se una mesura substitutiva de laa formació i innformació dells treballadorss en
matèria de
d seguretat i salut en el treeball.
Així matteix, segons s’’estableix en el
e R.D. 1627/9
97, s’haurà dee complir que:
Les vies i sortides esppecífiques d’em
mergència hau
uran de senyaalitzar-se confforme al R.D. 485/97, teninnt en
compte que
q aquesta seenyalització haurà de fixar-se en els llocss adequats i tenir la resistèn
ncia suficient.
Els disppositius no auutomàtics de lluita contra incendis hauuran d’estar ssenyalitzats co
onforme al R.D.
R
485/97, tenint en com
mpte que aquuesta senyalitzzació haurà de
d fixar-se enn els llocs ad
dequats i tenir la
resistènccia suficient.
El color utilitzat per a la il·luminacció artificial no
n podrà alterrar o influir enn la percepció
ó de les senyaals o
panells de
d senyalització.
Les portees transparentts hauran de teenir una senyaalització a l’alltura de la vistta.
Quan exxisteixin líniess d’estesa elèèctrica àrees, en
e el cas quee vehicles l’obbra haguessin
n de circular sota
s
l’estesa elèctrica
e
s’utillitzarà una sennyalització d’aadvertència.

La implaantació de la senyalització i balisament s’ha de definnir en els plànnols de l’Estu
udi de Segurettat i
Salut i s’’ha de tenir enn compte en lees fitxes d’acttivitats, al mennys respecte eels riscos que no s’hagin poogut
eliminar.
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21. CONDICIO
C
ONS D'AC
CCÉS I AFE
ECTACIONS DE LA
A VIA PÚBL
LICA
L’accés a l’obra es fa
f per el carreer Marató un
n carrer d’un unic senti i 8 metres d’am
mplada. La porta
d’accés te
t 3 metres d’alçada.
En el PL
LA DE SEGUR
RETAT I SAL
LUT el Contrractista definirrà les desviaciions i passos provisionals
p
p a
per
vehicles i vianants, els
e circuits i trams de sen
nyalització, laa senyalitzacióó, les mesurees de protecció i
detecció, els pavimennts provisionaals, les modifiicacions que comporti
c
la im
mplantació dee l’obra i la seva
s
execucióó, diferenciantt, si és cas, les diferents fasses d’execucióó. A aquests eefectes, es tin
ndrà en comptte el
que deteermina la Noormativa per a la informaació i senyalització d’obrees al municip
pi i la Instruccció
Municipal sobre la insstal·lació d’eleements urbanss a l’espai púbblic de la ciutaat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb lees previsions d’execució
d
de les obres, es diferenciarà amb
a
claredat i per
cadascunna de les distiintes fases dee l’obra, els àmbits
à
de trebball i els àmbiits destinats a la circulacióó de
vehicles i vianants, d’’accés a edificcis i guals, etcc.., i es definiran les mesurres de senyalittzació i proteccció
que correesponguin a cadascuna
c
de les
l fases.
És obliggatori comuniccar l’inici, l’extensió, la naaturalesa dels treballs i les modificacionss de la circulaació
de vehiccles provocaddes per les obres,
o
a la Guàrdia
G
Muniicipal i als B
Bombers o a l’Autoritat que
correspoongui.
Quan caalgui prohibir l’estacionam
ment en zones on habitualm
ment és perm
mès, es col·loccarà el cartelll de
“SENYA
ALITZACIÓ EXCEPCION
E
NAL” (1050 X 600 mm), am
mb 10 dies d’aantelació a l’iinici dels trebaalls,
tot comuunicant-ho a laa Guàrdia Munnicipal o l’Au
utoritat que coorrespongui.
En la dessviació o estreenyiment de passos
p
per a viianants es col··locarà la senyyalització corrresponent.
No es podrà començaar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elementss de
senyalitzzació i proteccció que correspponguin, defin
nits al PLA DE
D SEGURET
TAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment
m
d la senyalittzació i elemeents de proteccció
de
implantaats.
Els accesssos de vianannts i vehicles, estaran claram
ment definits, senyalitzats i separats

21.1..

Normees de Policiaa

Conttrol d’accesssos
Una veggada establertaa la delimitaciió del perímetrre de l’obra, conformats
c
elss tancaments i accessos perr els
vianants i de vehicless, el contractissta amb la coll·laboració deel seu servei dde prevenció definirà, dins del
Pla de Seguretat
S
i Saalut, el procéss per al control d’entrada i sortida de vvehicles en geeneral (inclosa la
maquinàària com gruues mòbils, retroexcavador
r
res) i de peersonal de m
manera que garanteixi
g
l’acccés
únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de
d l’obra no es pugui porttar a terme, per
p les pròpiees circumstànccies de l’obraa, el
contractiista, al menys haurà de garaantir, l’accés controlat a less instal·lacionns d’ús comú de l’obra, i haaurà
d’asseguurar que les enntrades a l’obbra estiguin seenyalitzades, i que quedin ttancades les zones
z
que pugguin
presentarr riscos

Coorrdinació d’in
nterferènciees i seguretatt a peu d’ob
bra
El contrractista, quan sigui necessaari, donat el volum
v
d’obraa, el valor dels materials emmagatzema
e
ats i
altres ciircumstàncies que així ho aconsellin, definirà
d
un procés
p
per gaarantir l’accéss controlat a les
instal·laccions que supoosin risc persoonal i/o comú
ú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior dee l’obra en talllers,
magatzem
ms, vestuaris i d’altres instaal·lacions d’ú
ús comú o partticular.

21.2..

Àmbit d'ocupacióó de la via pública
p

Ocup
pació del tan
ncament de l’obra
S’entén per àmbit d’’ocupació el realment ocu
upat, incloentt tanques, eleements de pro
otecció, barannes,
bastides,, contenidors, casetes, etc.
En el PL
LA DE SEG
GURETAT I SALUT
S
EN EL TREBAL
LL s’especificcarà la delimiitació de l’àm
mbit
d’ocupacció de l’obra i es diferenciaarà clarament si aquest canvia en les dife
ferents fases de
d l’obra. L’àm
mbit
o els àmb
mbits d’ocupació quedaran clarament dibu
uixats en plànools per fases i interrelacionaats amb el proocés
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construcctiu.
L’amplaada màxima a ocupar serà proporcionall a l’ampladaa de la voreraa. L’espai lliu
ure per a pass de
vianants no serà inferiior a un terç (11/3) de l’ampllada de la voreera existent.
En cap cas
c es podrà ocupar
o
una am
mplada superio
or a tres (3) metres
m
mesuraats des de la líínia de façanaa, ni
més de dos
d terços (2//3) de l’amplaada de la voreera, si no queeda al menys una franja d’’amplada mínnima
d’un mettre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianannts.
Quan, peer l’amplada de la vorera, no sigui posssible deixar un
u pas per a vvianants d’un metre i quaraanta
centímettres (1,40 m) es
e permetrà, durant
d
l’execu
ució dels trebaalls a planta bbaixa, la col·lo
ocació de tanqques
amb un sortint
s
màxim
m de seixanta centímetres
c
(6
60 cm) deixannt un pas mínim
m per a vianan
nts d’un metre (1
m). Per a l’enderrocam
ment de les plantes superio
ors a la plantaa baixa, es coll·locarà una taanca a la líniaa de
façana i es farà una protecció
p
volaada per la rettenció d’objecctes despresos de les cotess superiors. Si
S la
vorera éss inferior a unn metre seixannta centímetress (1,60 cm) duurant els trebaalls a la plantaa baixa, el pas per
a vianannts d’un metre (1 m) d’ampllada podrà ocu
upar part de laa calçada en laa mesura que calgui. En aquuest
cas, s’haaurà de delimittar i protegir amb
a
tanques l’àmbit
l
del pass de vianants.

Situaació de casettes i contenidors.
S’indicarran en el PLA
A DE SEGURE
ETAT I SALU
UT les àrees previstes
p
per aaquest fi.
Les caseetes, conteniddors, tallers prrovisionals i aparcament
a
d vehicles d’obra, se situaaran en una zona
de
z
propera a l’obra que permeti
p
aplicarr els següents criteris:
Preferen
ntment, a la vorera, deixxant un pas mínim d’un metre i qua
aranta centím
metres (1,40 m)
per a pa
as de vianants per la vore
era.
A la vorera, deixant un
u pas mínim d’un
d
metre i quaranta
q
centíímetres (1,40 m
m) per a pas de
d vianants peer la
zona d’aaparcament dee la calçada sennse envair cap
p carril de circculació.
Si no hi ha prou espaii a la vorera, es
e col·locaran a la zona d’apparcament de la calçada pro
ocurant no envvair
cap carriil de circulacióó i deixant sem
mpre com a mínim
m
un metre (1m) per a ppas de vianantts a la vorera.
-

E protegirà el pas de vianannts i es col·loccarà la senyaliització correspponent.
Es

Situaació de grues-torre i mu
untacàrregues
Només podran
p
estar em
mplaçats a l’ààmbit de l’obra.

Canvvis de la Zon
na Ocupadaa
Qualsevool canvi en laa zona ocupadda que afecti l’àmbit
l
de domini públic ees consideraràà una modificaació
del PLA
A DE SEGURE
ETAT I SALU
UT EN EL TR
REBALL i s’hhaurà de docuumentar i tram
mitar d’acord amb
a
el R.D. 1627/97.
1

21.3..

Tancam
ments de l'obra que afecten
a
l'àm
mbit públic

Tanq
ques
Situació

Delimitaran el peerímetre de l’ààmbit de l’obbra o, en ordeenació
entree mitgeres, tan
ncaran el fronnt de l’obra o solar i els laaterals
de laa part de vorerra ocupada.

Tipus de tanqques

Es formaran
f
amb
b xapa metàl·lica opaca o a base de pllafons
prefaabricats o d’ob
bra de fàbricaa arrebossada i pintada.

omotores podrran presentar a l’Ajuntamen
nt per
Les empreses pro
a la seva homolog
gació, si s’esccau, el seu proopi model de tanca
per tal
t d’emprar-lo
o en totes les obres que facin.

Les tanques metààl·liques de 200
2 x 100 cm
m només s’adm
meten
per a proteccion
ns provisionaals en operaacions de càrrega,
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desvviacions momeentànies de tràànsit o similarrs.

En cap
c cas s’admeet com a tancaa el simple abbalisat amb cin
nta de
PVC
C, malla electtrosoldada de ferrallista, xaarxa tipus ten
nis de
polippropilè (habiitualment dee color taroonja), o elem
ments
tradiicionals de dellimitacions prrovisionals de zones de risc.

Complementts

Totees les tanquees tindran baalisament lluuminós i elem
ments
refleectants en tot el
e seu perímettre.

Mantenimentt

El Contractista
C
veetllarà pel corrrecte estat de la tanca, elim
minant
grafiittis, publicittat il·legal i qualsevol aaltre elementt que
deterriori el seu esttat original.

Accés a l’obra
Les tanques estarran dotades dde portes d’acccés independeent per
a veehicles i per all personal de ll’obra.

Portes

No s’admet com a solució perm
manent d’accéés la retirada parcial
p
del tancament.

21.4..

Operaccions que afecten
a
l'àm
mbit públic

Entrades i sortid
des de vehiclles i maquin
nària.
V
Vigilància

Personnal responsab
ble de l’obraa s’encarregarrà de dirigir les
operaccions d’entrad
da i sortida, avvisant els viannants a fi d’ev
vitar
accideents.

A
Aparcament

Fora de
d l’àmbit dell tancament de l’obra no podran estacion
narse vehhicles ni maq
quinària de l’obra, exceptee a la reservaa de
càrregga i descàrregaa de l’obra quaan existeixi zoona d’aparcam
ment
a la caalçada.

C
Camions
en esppera

Si no hi ha espai suficient
s
dinss de l’àmbit ddel tancamentt de
l’obra per acollir els camions en espera, ccaldrà preveure i
habilittar un espai ad
dequat a aquesst fi fora de l’oobra.

El PLA
A DE SEGUR
RETAT preveeurà aquesta nnecessitat, d’accord
amb la
l programació dels trebaalls i els mittjans de càrreega,
descàrrrega i transpo
ort interior de l’obra.

Càrrrega i descàrrrega
Les operracions de càrrrega i descàrrrega s’executaaran dintre l’ààmbit del tancaament de l’ob
bra. Quan aixòò no
sigui posssible, s’estaciionarà el vehiicle en el puntt més proper a la tanca de l’’obra, es desviiaran els vianaants
fora de l’àmbit d’actuaació, s’ampliaarà el perímetrre tancat de l’oobra i es prendran les següeents mesures:
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S’habilittarà un pas peer als vianantss. Es deixarà un
u pas mínim d’un metre i quaranta centtímetres (1,400 m)
d’ample per a la vorerra o per a la zona
z
d’aparcaament de la caalçada, sense eenvair cap carrril de circulaació.
Si no és suficient i/o si cal envair el
e carril de circulació que correspongui
c
i contactar prrèviament ambb la
Guàrdia Urbana.
Es proteegirà el pas dee vianants am
mb tanques meetàl·liques de 200 x 100 cm
m, delimitant el camí pels dos
costats i es col·locarà la senyalitzacció que corresp
pongui.
La separració entre les tanques meetàl·liques i l’’àmbit d’operracions o el vvehicle, formaarà una franjaa de
proteccióó l’amplada de
d la qual depeendrà del tipu
us de productees a carregar o descarregar i que establirrà el
Cap d’O
Obra prèvia connsulta al Coorrdinador de Seeguretat de l’oobra.
Acabadees les operaciions de càrrega i descàrreega, es retirarran les tanquees metàl·liques es netejaràà el
pavimennt.
Es controolarà la descààrrega dels cam
mions formigo
onera a fi d’evvitar abocamennts sobre la caalçada.

Descàrrega, apillament i evaacuació de teerres i runa
Descàrrega

º

Apilament.

No es poden
p
acumullar terres, runaa i deixalles en
n l’àmbit de domini
d
públic, excepte si és per a un teermini curt i si s’ha obtinggut un
permís especial de l’Ajuntamentt, i sempre s’’ha de diposiitar en
tremuges o en contennidors homoloogats.

Si no es
e disposa d’aquesta autorrització ni d’eespais adequaats, les
terres es carregarann directamentt sobre camiions per a laa seva
evacuacció immediataa.

A man
nca d’espai peer a col·locarr els contenid
dors en l’àmbbit del
tancam
ment de l’obra,, es col·locaraan sobre la vo
orera en el punnt més
proper a la tanca, deixant
d
un paas per als viaanants d’un metre
m
i
quarantta centímetress (1,40 m) d’am
mplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagii productes quue sobresurtin del contenidoor.

Es neteejarà diàriam
ment la zona afectada i deesprés de rettirat el
conteniidor.

Els con
ntenidors, quann no s’utilitzinn, hauran de ser
s retirats.

Evacuació

Si la ru
una es carregga sobre camions, aquests hauran de poortar la
caixa tapada
t
amb una
u lona o uun plàstic op
pac a fi d’evitar la
produccció de pols, i el seu traansport ho seerà a un aboocador
autoritzzat. El mateix es farà en els transports dels contenidorss.

Proteeccions per a evitar la caiguda
c
d’ob
bjectes a la via
v pública
Al PLA DE SEGURE
ETAT s’especificaran, per cada
c
fase d’obbra, les mesurees i proteccion
ns previstes per
p a
garantir la seguretat de
d vianants i vehicles
v
i evitaar la caiguda d’objectes
d
a laa via pública, tenint en com
mpte
les distànncies, en projecció verticall, entre els treeballs en alturra, el tancament de l’obra i la vorera o zona
z
de pas dee vianants o vehicles.
v
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Bastides
realitzar..

Es cool·locaran basstides perimettrals a tots els
e paraments exteriors a la construcciió a

Les basttides seran meetàl·liques i modulars.
m
Tind
dran una protecció de la caaiguda de matterials i elemeents
formant un entarimaat horitzontal a 2,80 m d’alçada,
d
prefferentment dee peces metààl·liques, fixaat a
l’estructuura vertical i horitzontal de la bastidaa, així com una marquesina inclinadaa en voladís que
sobresurrti 1,50 m, com
m a mínim, deel pla de la basstida.
Les bastiides seran tapades perimetrralment i a totaa l’alçada de l’obra,
l
des de l’entarimat dee visera, amb una
xarxa o lones
l
opaquess que eviti la caiguda
c
d’objeectes i la propagació de polss.
Xarxes
Semprre que s’execuutin treballs que
q comportinn perill per alss vianants, peel risc de caigguda
de materrials o elemennts, es col·locaaran xarxes dee protecció enttre les plantes, amb sistemees homologatss, de
forjat, peerimetrals a tootes les façanees.
Grues toorre
En el PLA
P
DE SEG
GURETAT s’iindicarà l’àreaa de funcionam
ment del braç i les mesures que
es prenddran en el cas de
d superar els límits del solar o del tancam
ment de l’obra.
El carro del qual penjaa el ganxo de la grua no pod
drà sobrepassaar aquests lím
mits. Si calguéss fer-ho, en allgun
moment,, es prendran les
l mesures inndicades per a càrregues i descàrregues.
d
21.5. Neteja
N
i incidè
ència sobre l'ambient
l
que
e afecten l'àm
mbit públic

Netejja
Els conntractistes nettejaran i regaran diàriam
ment l’espai públic
p
afectaat per l’activ
vitat de l’obrra i
especialm
ment després d’haver efecctuat càrregues i descàrreegues o operaacions producctores de polls o
deixalless.
Es vigilaarà especialmeent l’emissió de
d partícules sòlides
s
(pols, ciment,
c
etc.).
Caldrà prendre
p
les meesures pertinennts per evitar les roderes dee fang sobre lla xarxa viàriaa a la sortida dels
d
camions de l’obra. A tal fi, es diisposarà, aban
ns de la sortida del tancam
ment de l’obrra, una soleraa de
formigó o planxes dee „relliga“ dee 2 x 1 m, co
om a mínim, sobre la quaal s’aturaran els camions i es
netejarann per reg amb mànega cadaa parella de rod
des.
Està prohhibit efectuar la neteja de foormigoneres al
a clavegueram
m públic.

Sorollls. Horari de
d treball
Les obrees es realitzaraan entre les 8,000 i les 20,00 hores dels diees feiners.
Fora d’aaquest horari, només es perrmet realitzar activitats quee no produeixiin sorolls méss enllà d’allò que
estableixxen les OCA
AF. Les obrees realitzadess fora d’aquuest horari hauran de serr específicam
ment
autoritzaades per l’Ajunntament.
Excepcioonalment i am
mb l’objecte dee minimitzar les
l molèsties que determinaades operacio
ons poden prodduir
sobre l’ààmbit públic i la circulacióó o per motiu
us de segurettat, l’Ajuntam
ment podrà ob
bligar que algguns
treballs s’executin
s
en dies no feinerrs o en un horaari específic.

Pols
Es regaraan les pistes de
d circulació de
d vehicles.
Es regaraan els elements a enderrocaar, la runa i totts els materialls que puguin produir pols.
En el tall de peces am
mb disc s’hi afeegirà aigua.
Les sitgees de ciment estaran
e
dotadees de filtre.

21.6..

Residu
us que afectten a l'àmb
bit públic
El contraactista, dins deel Pla de Seguuretat i Salut, definirà amb la col·laboracció del seu serrvei de prevennció,
els proceediments de trreball per a l’emmagatzemaatge i retiradaa de cadascun dels diferentss tipus de resiidus
que es puuguin generarr a l’obra.
El contraactista haurà de donar les oportunes insstruccions als treballadors i subcontractistes, comprovvant
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que ho comprenen
c
i hoo compleixen.

21.7..

Circulaació de veh
hicles i vian
nants que afecten l'àm
mbit públic

Senyyalització i protecció
Si el plaa d’implantacció de l’obraa comporta laa desviació del
d trànsit roddat o la reducció de vialss de
circulaciió, s’aplicarann les mesures definides
d
a la Norma de Sennyalització d’Obres 8.3-

Està prohhibida la col·llocació de sennyals no autoriitzades pels Serveis Municiipals.

Dimeensions míniimes d’itineraris i passoos per a vian
nants
Es respectaran les següents dimensiions mínimes::
En cas de
d restricció de
d la vorera, l’amplada dee pas per a vianants
v
no seerà inferior a un terç (1/3)) de
l’ampladda de la voreraa existent.
L’amplaada mínima d’itineraris o dee passos per a vianants serà d’un metre i qquaranta centíímetres (1,40 m).

Elem
ments de protecció
Pas vianantss

v
que ss’hagin d’hab
bilitar es proteegiran,
Tots ells passos de vianants
pels do
os costats, am
mb tanques o baranes resistents, ancoraades o
enganx
xades a terra, d’una alçadaa mínima d’un
n metre (1 m)
m amb
travesseer intermedi i entornpeus dde vint centím
metres (0,20 m)
m a la
base. L’alçada
L
de la passarel·lla no sobrep
passarà els quinze
q
centímeetres (0,15 m)).
Els elem
ments que forrmin les tanquues o baranes seran preferenntment
continu
us. Si són calats, les sepaaracions mínim
mes no podran ser
superio
ors a quinze ceentímetres (0115 m).

Forats i rasees

Si els vianants
v
han de passar perr sobre els fo
orats o les rasses, es
col·locaaran xapes metàl·liques
m
ffixades, de reesistència sufficient,
totalmeent planes i sennse ressalts.
Si els forats
f
o les rasses han de serr evitats, les baranes
b
o tanqques de
º
proteccció del pas es col·locaran
c
a 445 en el sentiit de la marxaa.

Enllu
umenat i abaalisament llu
uminós
Els senyyals i els elem
ments d’abalissament aniran
n degudament il·luminats eencara que hi hagi enllumeenat
públic.
S’utilitzaarà pintura i material
m
reflecctant o fotolum
miniscent, tantt per a la senyyalització verttical i horitzonntal,
com per als elements d’abalisament
d
t.
Els itineeraris i passoss de vianants estaran conv
venientment ill·luminats al lllarg de tot el tram (intenssitat
mínima 20
2 lux).
Les basttides de param
ments verticalss que ocupin vorera
v
o calçaada tindran abbalisament llu
uminós i elemeents
reflectannts a totes les potes
p
en tot ell seu perímetree exterior.
La delim
mitació d’itineeraris o passoss per a vianan
nts formada amb
a
tanques m
metàl·liques de
d 200 x 100 cm,
tindran abalisament
a
lluuminós en tott el seu perímeetre.

Aballisament i deefensa
Els elem
ments d’abalisaament i defenssa a emprar peer passos per a vehicles serran els designaats com tipus TB,
TL i TD
D a la Norma de
d carreteres 8.3 – IC. amb
b el següent crriteri d’ubicacció d’elementts d’abalisameent i
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defensa:
En la dellimitació de laa vora del carrril de circulació de vehicless contigu al tanncament de l’obra.
En la delimitació de vores
v
de passoos provisionals de circulacióó de vehicles contigus a paassos provisionnals
per a viaanants.
Per impeedir la circulaació de vehiclles per una paart d’un carrill, per tot un ccarril o per div
versos carrils, en
estrenyim
ments de pas i/o
i disminucióó del número de
d carrils.
En la delimitació de vores
v
en la desviació de carrrils en el sentit de circulacció, per salvarr l’obstacle dee les
obres.
En la dellimitació de vores
v
de nous carrils de circculació per a passos
p
provisionals o per a establir una nova
n
ordenaciió de la circulaació, diferent de la que hi havia
h
abans dee les obres.
Es col·loocaran elemennts de defensaa TD – 1 quan
n, en vies d’alta densitat de circulació, en
n vies ràpidess, en
corbes pronunciades,
p
etc.., la posssible desviacció d’un vehicle de l’itineerari assenyalat pugui prodduir
accidents a vianants o a treballadoors (desplaçam
ment o enderrooc del tancam
ment de l’obraa o de baraness de
proteccióó de pas de vianants,
v
xoc contra
c
objectees rígids, bolccar el vehicle per l’existènccia de desniveells,
etc..,).
Quan l’eespai disponibble sigui mínim
m, s’admetrà la
l col·locació d’elements dee defensa TD – 2.

Pavim
ments proviisionals
El pavim
ment serà dur, no lliscant i sense regruix
xos diferents dels
d propis deel gravat de lees peces. Si éss de
terres, tinndrà una comppactació del 90%
9
PM (Pròcctor Modificatt).
Si cal am
mpliar la vorera per a pass de vianants per la calçadda, es col·locaarà un entarim
mat sobre la part
p
ocupada de la calçadaa formant un pla
p horitzontal amb la voreraa i una baranaa fixa de proteecció.

Accessibilitat de persones am
mb mobilitaat reduïda
Si la via o vies de l’enntorn de l’obraa estan adaptaades d’acord amb
a
el que dissposa el Decreet 135/1995 dee 24
de marçç, i no hi haa itinerari alteernatiu, els passos
p
o itineeraris provisionals compliran les següeents
condicioons mínimes:
Alçada lliure d’obstaccles de 2,10 m.
m
En els canvis
c
de direecció, l’amplaada mínima de pas haurà de
d permetre innscriure un cercle d’1,5 m de
diàmetree.
No podraan haver-hi esscales ni graonns aïllats.
El pendeent longitudinaal serà com a màxim del 8%
% i el pendentt transversal ddel 2%.
El pavim
ment serà dur, no lliscant i sense
s
regruixo
os diferents alls propis del ggravat de pecees. Si és de terres
tindrà unna compactaciió del 90% PM
M (Pròctor Mo
odificat).
Els guals tindran unaa amplada mínnima d’un meetre i vint cenntímetres (1,20 m) i un pen
ndent màxim del
12%.
Si hi ha itinerari alterrnatiu, s’indicaarà, en els pu
unts de desviacció cap a l’itinnerari alternattiu, col·locantt un
senyal tippus D amb el símbol internnacional d’accessibilitat I unna fletxa de seenyalització.

Mantteniment
La senyaalització i els elements d’abbalisament es fixaran de tall manera que iimpedeixi el seu
s desplaçam
ment
i dificultti la seva subtrracció.
La senyyalització, l’aabalisament, els
e pavimentss, l’enllumennat i totes lees proteccionss dels itineraaris,
desviacioons i passos per
p a vehicless i vianants es
e conservarann en perfecte estat durant la seva vigènncia,
evitant laa pèrdua de coondicions percceptives o de seguretat.
Els passoos i itineraris es mantindrann nets.

Retirrada de senyyalització i abalisament
a
Acabadaa l’obra es retiiraran tots els senyals, elem
ments, dispositiius i abalisam
ment implantatss.
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El terminni màxim perr a l’execució d’aquestes op
peracions seràà d’una setmanna, un cop accabada l’obra o la
part d’obbra que exigís la seva implaantació.

21.8..

Protecció i trasllaat d'elemen
nts emplaça
ats a la via pública

Arbrres i jardins
Al PLA DE SEGURE
ETAT s’assenyyalaran tots ells elements veegetals i l’arbrrat existent a la
l via pública que
estiguin a la zona de les
l obres i al seu llindar. L’Entitat
L
Muniicipal responssable de Parcss i Jardins em
metrà
un inform
me previ preceeptiu.
Mentre durin les obrres es proteggirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals quee puguin queedar
afectades, deixant al seu
s voltant unna franja d’un
n (1) metre dee zona no ocuupada. El con
ntractista vetlllarà,
perquè els
e escossellss i les zones ajardinades estiguin sem
mpre lliures dd’elements esttranys, deixallles,
escombrraries i runa. S’hauran
S
de regar
r
periòdicaament, semprre que això noo es pugui ferr normalment des
de l’exteerior de la zonna d’obres.
Els escossells que queedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyimen
d
nt de pas per a vianants s’haauran de taparr de
manera que
q la superfíccie sigui contíínua i sense reessalts.

Paraades d’autob
bús, quioscoss, bústies
A causa de la implanttació del tancaament de l’obrra, ja sigui, peerquè queden al seu interior o per quedarr en
zona de pas restringitt, caldrà preveeure el trasllaat provisional de parades dd’autobús, quioscos, bústiess de
Correus o elements sim
milars emplaççats a l’espai públic.
p
En aquest cas, caldràà indicar-ho enn el PLA DE
E SEGURETA
AT, preveure el seu emplaçament durannt el
temps quue durin les obbres i contactaar amb els serv
veis corresponnents per tal dde coordinar lees operacions..

22. RISCOS
R
D DANYS A TERCE
DE
ERS I MESURES DE PROTECC
CIÓ
22.1..

Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant lees successivess fases d'execu
ució de l'obra podrien afectaar persones o objectes anneexos
que en depenguin
d
són els següents:
 Caiguda
C
al matteix nivell.
 Atropellaments
A
s.
 Col·lisions
C
ambb obstacles a la
l vorera.
 Caiguda
C
d'objeectes.

22.2..

Mesures de proteecció a terceers
Es consiideraran les seegüents mesurres de proteccció per a cobrrir el risc de lles persones que
q transiten pels
p
voltants de l'obra:
Muntatgge de tanca metàl·lica
m
a baase d'elementss prefabricats de 2 m. d'alççada, separant el perímetree de
l'obra, dee les zones dee trànsit exterioor.
Per a laa protecció dee persones i vehicles
v
que transitin pels carrers limíttrofs, s’instal··larà un passaadís
d’estructtura consistennt en l’assenyaalament, que haurà
h
de ser òpptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib
de les proteccions
p
al tràfic rodat. Ocasionalmeent es podrà instal·lar
i
en eel perímetre de
d la façana una
marquessina en voladíss de material resistent.
r
Si fos necessari
n
ocuppar la voreraa durant l’apllec de materiials a l’obra, mentre duri la maniobraa de
descàrregga, es canalitzzarà el trànsit de vianants per
p l’interior del
d passadís dee vianants i ell de vehicles fora
f
de les zoones d’afectacció de la maniobra, amb pro
otecció a basee de reixes meetàl·liques de separació d’àrrees
i es col·llocaran llums de gàlib noctuurns i senyals de trànsic quee avisin als veehicles de la siituació de perrill.
de tercers a l’’obra, es pot considerar
En funciió del nivell d’intromissió
d
c
la conveniència de contractarr un
servei dee control d’acccessos a l'obrra, a càrrec d’’un Servei de Vigilància paatrimonial, ex
xpressament per a
aquesta funció.
f

23. PREVENC
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Els princcipals riscos catastròfics connsiderats com
m remotament previsibles
p
peer aquesta obraa són:
 Inncendi, explossió i/o deflagració.
 Innundació.
 Col·lapse
C
estruuctural per maaniobres fallidees.
 Atemptat
A
patrim
monial contraa la Propietat i/o contractistees.
 Enfosament
E
dee càrregues o aparells
a
d’elev
vació.
Per a coobrir las evenntualitats pertiinents, el Con
ntractista redaactarà i incloourà com annex al seu Plaa de
Seguretaat i Salut un „P
Pla d’Emergènncia Interior“,, cobrin les següents mesurees mínimes:
1.-

O
Ordre
i neteja general.
g

2.-

A
Accessos
i viess de circulacióó interna de l'o
obra.

3.-

U
Ubicació
d'extiintors i d’altrees agents extin
ntors.

4.-

N
Nomenament
i formació de la
l Brigada de Primera Interrvenció.

5.-

Punts de trobadda.

6.-

A
Assistència
Priimers Auxilis..
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24. PREVISIO
P
ONS DE SE
EGURETAT PELS TR
REBALLS POSTERIIORS
Previsionns i informaciions útils per efectuar al seeu dia, en les degudes conddicions de seg
guretat i salut,, els
previsiblles treballs poosteriors (mantteniment) sego
ons art. 5.6 RD
D.1627/97

25. ANNEX:
A
F
FITXES
D'A
ACTIVITA
ATS-RISC--AVALUA
ACIÓ-MESU
URES

MEMÒRIA EBSS
E

25.

ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E02
MOVIMENTS DE TERRES
E02.E02
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE
LA EXCAVACIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
2 3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1421110
H1431101
H1432012
H1445003
H1447005
H144D205
H1457520

H145C002

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /17 /25 /26
10 /14
26
14 /26
17
17
17
14

14
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H1461110

u

H1465275

u

H1474600
H147D405

u
u

H147L015

u

H147N000
H1481242

u
u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

27
1

3 /6
13
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /17 /25
12
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X022

UA Descripció
Riscos
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212
H1522111

H1529013

H152J105
H152R013

H152U000
H153A9F1
HBBAA005

HBBAB115
HBBAF004

UA Descripció
m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de

Riscos
3
1

3

1
3

1 /2 /10 /12 /25
25
1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
1 /2 /3 /6 /10 /12
Pàgina: 2

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

Riscos
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
3
3
10 /12 /13
12
12
12
13
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

E02.E04
REBLERTS I TERRAPLENS
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

P G
1 2

A
2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

2

2

1

3

3
Pàgina: 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
17

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1421110
H1431101
H1432012
H144D205
H1457520

H145C002
H1465275

H1474600
H147N000
H1481242
H1485800
H1486241
H1487350

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
u Faixa de protecció dorslumbar
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /3 /10 /12
/14 /16 /17 /25
10 /14
26
14
17
14

3
1 /2 /3 /10 /12
/14 /16 /17 /25

27
13
1 /2 /3 /10 /12
/14 /16 /17 /25
12
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X021

UA Descripció
Riscos
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152R013

H152U000
H153A9F1
H1542013

UA Descripció
m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils

Riscos
3

1 /2 /10 /12 /25
12 /25
14
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HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/25 /26 /27
1 /2 /3 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/25 /26 /27
1 /2 /3 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000009
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000157

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
3
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Formació
10 /12 /13
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17 /26 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Reg de les zones de treball
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /25
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
14 /26

E02.E06
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB
MITJANS MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id
Risc
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

P G
1 1

A
1

1

2

2

1

2

2
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13

SOBREESFORÇOS
Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS)
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS EN EXTERIORS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1421110
H1431101
H1432012
H144D205
H1457520

H145C002
H1465275

H1474600
H147N000
H1481242
H1485800
H1486241
H1487350

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
u Faixa de protecció dorslumbar
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
2 /3 /12 /14 /17
/25
14
26
14
17
14

3
2 /3 /12 /14 /17
/25

27
13
2 /3 /12 /14 /17
/25
12
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X021

UA Descripció
Riscos
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152R013

H152U000

UA Descripció
Riscos
m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 2 /12 /25
Pàgina: 6

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12 /25
2 /3 /12 /13 /14
/17 /25 /26 /27
2 /3 /12 /13 /14
/17 /25 /26 /27
2 /3 /12 /13 /14
/17 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

Descripció
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

Riscos
2
2
2
2
3
3
12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /25
14
26

E03
FONAMENTS
E03.E01
FONAMENTS SUPERFICIALS
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA
SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE
CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDES A POUS O RASES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA

P G
2 1

A
2

2

1

2

2

2

3

2

1

2
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ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS
PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA
ELEMENTS FERRALLATS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3

2

3

2

2

2

3

2

2

3

3

1

2

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1421110
H1457520

H145C002
H145E003
H145K153
H1465275

H146J364
H147N000
H1481242
H1485800
H1486241
H1487350

UA Descripció
Riscos
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /16 /18
/25
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 9
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /14 /16 /18
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /25
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
u Faixa de protecció dorslumbar
13
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 1 /2 /4 /6 /9 /10
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
/11 /14 /16 /18
/25
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 14 /25
segons UNE-EN 471
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X022

Riscos
UA Descripció
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1 /11
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
Pàgina: 8

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

H152U000
H1534001
H153A9F1
HBBAA005

HBBAB115
HBBAE001
HBBAF004

UA Descripció
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1 /2 /4 /10 /25
1 /2 /6
4
1 /2 /6 /9 /10 /11
/16 /25
1 /2 /6 /9 /10 /11
/16 /25
16
1 /2 /6 /9 /10 /11
/16 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Pàgina: 9

I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000154
I0000155
I0000158

Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

16
16
16
16
16
18
25
25
25
25
25
1 /2 /6
14
16

E05
COBERTES INCLINADES
E05.E04
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE
COBERTES INCLINADES (SENSE CONFIRMAR)
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN OBRA
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES I MATERIALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
2 3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

1

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1426160
H1459630
H145C002
H1465275

H1465376

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat,
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora

Riscos
2 /4 /9 /10
10
15
2 /4 /9 /10 /14
1 /2 /4 /9 /14 /15

10
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H147D102

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1486241

u

d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

1

13
9 /10 /14 /15
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003
HX11X038

Riscos
UA Descripció
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512005
H1512007

H151A1K1

H151AJ01
H152J105
H15A2024

UA Descripció
m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats

Riscos
4
4

1

1
1
2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lació
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
10
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I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000161

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
1
14
16

E06
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E05
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS
ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS I COLES

P G
1 3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

2

3

3

2

4

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2
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PIGMENTSI MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1421110
H145C002
H145E003
H145K153
H1463253

H1465275

H147D102

H147L015
H147N000
H1481242
H1485800

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
u Faixa de protecció dorslumbar
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

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

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /17 /18

1

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

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003
HX11X004
HX11X019
HX11X021

UA Descripció
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Riscos
1
1
4
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512007

H1512013

UA Descripció
Riscos
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 1
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Pàgina: 13

H151A1K1

H151AEL1
H151AJ01
H152J105
H152U000
H1531114
HBBAA005

HBBAB115
HBBAF004
HDS11411

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega,
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1

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

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000055
I0000056
I0000058
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Rotació dels llocs de treball
17
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
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I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000161

Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

17
17
10
18
13
13
2 /6 /9
16

E09
PAVIMENTS
E09.E01
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ,
SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS
ADITIUS PER A FORMIGONS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
1 3

A
3

2

2

3

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1421110
H1432012
H1445003
H145C002
H145K153
H1463253

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

Riscos
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /14 /16 /25
10 /14
14
17
1 /2 /6 /9 /10 /11
/14 /25
16
16
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H1465275

u

H1474600
H147D102

u
u

H147L015

u

H147N000
H1481242

u
u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /14 /25

27
1

1
13
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /16 /25
12 /25
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003
HX11X004
HX11X021

UA Descripció
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Riscos
1
1
2

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

H1512212

H151A1K1

H151AEL1
H152J105
H152N681

UA Descripció
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1

1

1
1
1
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H152U000

m

H1531114

u

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HDS11411

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega,
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /9 /11 /25
1
12 /25
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /13 /14 /16
/17 /25 /27
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /13 /14 /16
/17 /25 /27
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /13 /14 /16
/17 /25 /27
17

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000047
I0000048
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000084
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9 /10
9
9
10 /12 /13
11
11
12
12
13
13
13
14
14 /17 /27
14
16
16
16
16
16
16
17
13
25
25
25
25
25
27
13
2 /6 /9 /25
14
16
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E10
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
E10.E03
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES FORADADES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULAR MATERIALS
AJUSTOS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
1 3

A
3

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1424340

H1447005
H145C002
H145K153
H1463253

H1465275

H147D102

H147L015
H147N000

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
u Faixa de protecció dorslumbar

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
10

17
9
16
16

1 /2 /4 /6 /9 /10

1

1
13
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H1481242

u

H1485800

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 1 /2 /4 /6 /9 /10
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
/16
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4
segons UNE-EN 471

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003
HX11X019
HX11X021

UA Descripció
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Riscos
1
4
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512007

H1512013

H1512212

H151A1K1

H151AJ01
H152J105
H152U000
HBBAA005

HBBAB115
HBBAF004

UA Descripció
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
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1

1

1

1
1
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

Riscos
1
1
1
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I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000152
I0000154
I0000161

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

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

E14
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
2
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
1
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
1
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
15
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1411112
H1411115
H1414119
H1421110
H1423230
H142AC60
H1431101
H1445003
H1446004
H1447005
H144E406
H1457520

H1459630
H145C002
H145E003
H145F004

UA Descripció
Riscos
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /16
/20 /21
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 12
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 10 /18
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 10
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 14
458
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 17
12083
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 /15
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 10 /15
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /20 /21
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 /11 /12
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H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

H147N000
H1481442

u
u

H1481654

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1488580

u

de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

16
14
16
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14
4 /11 /12
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003
HX11X004
HX11X019
HX11X021

UA Descripció
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Riscos
1
1
4
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010

UA Descripció
Riscos
m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 10 /15 /21
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
Pàgina: 22

H1512013

H151A1K1

H151AEL1
H151AJ01
H1521431
H152M671
H152N681
H152U000
H153A9F1
H1542013
H1549002
H154M029
H15A2017
H15B0007
H15B6006
H16C0003
HBBAA005

HBBAA007

HBBAB115

diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible,
O2, CO i H2S
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAC005

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HM31161J

u

1

1

1
1
1
1
1
18
12
14
14
10 /15 /17 /21
17
16
16
17 /20 /21
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
1

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16
elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /15 /16 /17 /18
/20 /21
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 10 /20 /21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
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Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000151
I0000152

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4 /11
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
1
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 1 /13
càrregues
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I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

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

E14.E02
TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
2 3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi
H1411111
H1411112
H1411115
H1414119
H1421110
H1423230
H142AC60
H1431101
H1445003
H1446004
H1447005
H144E406
H1457520

H1459630
H145C002
H145E003
H145F004
H145K153
H1461110
H1463253

H1465275

H147D405

H147K602

H147N000

UA Descripció
Riscos
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /16
/20 /21
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 12
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 10 /18
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 10
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 14
458
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 17
12083
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 /15
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 10 /15
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /20 /21
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 /11 /12
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /14 /15 /18
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /20 /21
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 1
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
u Faixa de protecció dorslumbar
13
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H1481442

u

H1481654

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1488580

u

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21
10

14
4 /11 /12
14
14
10

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010

H1512013

H151A1K1

H151AJ01
H1521431
H152M671
H152N681
H152U000
H153A9F1
H1542013
H1549002
H154M029
H15A2017
H15B0007
H15B6006
H16C0003
HBBAA005

UA Descripció
m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible,
O2, CO i H2S
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
10 /15 /21

1

1

1
1
1
1
18
12
14
14
10 /15 /17 /21
17
16
16
17 /20 /21
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
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HBBAA007

u

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HM31161J

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16
elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /15 /16 /17 /18
/20 /21
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 10 /20 /21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
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I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000161

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

16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20
20
20
20
20
20
20 /21
11 /13
2 /6 /9
14
16
16

E15
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
2 3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi

UA Descripció

Riscos
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H1411111

u

H1411112

u

H1421110

u

H142BA00

u

H1431101

u

H1457520

u

H1459630

u

H145C002

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

H147N000
H1481442

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA Descripció
Riscos
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Pàgina: 30

HX11X004
HX11X019

u
m

HX11X021

u

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

H151A1K1

H151AEL1
H151AJ01
H1521431
H152J105
H152M671
H152N681
H1542013
H1549002
H15B0007
H15B6006
HBBAA005

HBBAB115
HBBAE001
HBBAF004

UA Descripció
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008

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

Riscos
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1
1
1
1
1
1
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I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
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E16
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

P G
2 3

A
4

1

2

2

1

2

2
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9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

3
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1411112
H1421110
H142BA00
H1431101
H1457520

H1459630
H145C002
H145F004
H145K153
H1461110
H1463253

H1465275

H147D405

H147K602

H147N000
H1481442
H1482422

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
u Faixa de protecció dorslumbar
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
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H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003
HX11X004

UA Descripció
Riscos
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

H151A1K1

H151AJ01
H1521431
H152M671
H152N681
H1542013
H1549002
H15B0007
H15B6006
HBBAA005

HBBAB115
HBBAE001
HBBAF004

UA Descripció
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

Riscos
1
1
1
1
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I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
I0000165

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

1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
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13
13
13
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14
14
14
14
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16
16
16
16
16
16
1
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E17
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ
I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

P G
1 3

A
3

1

1

1

1

3

3
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Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL
FIXACIÓ AMB PERFORADORES
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MATERIALS PESANTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: PER SOLDADURES
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
6

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1421110
H1423230
H142AC60
H1459630
H145C002
H145F004
H145K153
H1463253

H1465275

H147D405

H147K602

H147N000
H1481442
H1481654

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
u Faixa de protecció dorslumbar
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /15
10
10
10
10 /15
1 /2 /4 /6 /9 /10
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1

1
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H1485800

u

cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /11
segons UNE-EN 471

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003
HX11X004
HX11X019
HX11X021

UA Descripció
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Riscos
1
1
4
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

H151A1K1

H151AEL1
H151AJ01
H1521431
H1531114
H15B0007
H15B6006
HBBAA005

HBBAB115
HBBAE001
HBBAF004

UA Descripció
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1

1
1
1
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16
16
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006

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

Riscos
1
1
1
1
1
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I0000007
I0000008
I0000009
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000156
I0000159
I0000160
I0000161

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

1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4 /11
4
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9 /11
9
9
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11
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16
16
16
16
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1
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E21
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

P G
1 3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2
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Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
10

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1414119
H1421110
H1457520

H145C002
H145F004
H145K153
H1463253

H1464420
H1465275

H147D405

H147L015
H147N000
H1481442
H1485140
H1485800
H1487350
H1489890

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible,
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
u Faixa de protecció dorslumbar
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X004
HX11X005
HX11X019
HX11X021

UA Descripció
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Riscos
1
1
4
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

H15151A1

H151A1K1

H151AEL1
H151AJ01
H152J105
H152U000
H1542013
H1549002
HBBAA005

HBBAB115
HBBAE001
HBBAF004

UA Descripció
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1

1

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

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior

Riscos
1
1
1
1
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I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

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

2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1 /13
4 /13
2 /6
14
16
16
16
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tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació
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DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

INSTAL•LACIÓ DE MÒDUL ADAPTAT DE SERVEIS I ENLLUMENAT
Carrer Marató 117

Municipi :

MATARÓ

Comarca :

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

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
15,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27,00

3

t

15,88 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
si

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m )

(tones)

(m3/m2)

(m3)

2

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,450

0,066

0,351

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,431

0,004

0,345

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

pabell sandwitxh

0,000

0,000

0,100

1,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

3
1,70 m

0,8544

0,88 t

Residus de construcció
2
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MARESME

Codificació residus Pes/m
LER
2
Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

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

-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,45 t

3
0,35 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,45 t

0,35 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
19,0584
0
0
0

Total

19,0584

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
19,06
0,00
0,00
0,00
19,06

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
0,00
40
0,00
2
0,00
1
0,45
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

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

* A la cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Installacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

19,06

1412,07

100,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

171,70
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

0,00

0,00

Maons i ceràmics

0,00

Petris barrejats

0,00

Metalls

0,00

-

Fusta

0,47

-

Vidres

0,00

-

Plàstics

0,00

Paper i cartró

15,00 €/m3

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

0,00

2,37

-

7,12

-

-

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,47

-

2,33

-

6,99

Altres

1,35

16,20

6,75

-

20,25

Perillosos Especials

0,00

0,00

16,20

0,00

104,70

34,35

171,70

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

326,95 €

3
36,95 m

0,00 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les installacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'installacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres installacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions

5 / 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Collegi d’Arquitectes de Catalunya febrer 2011 V4

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

33,35 T

Total construcció i enderroc (tones)

33,35 T

0,43 T

0,00 %

0,43 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de MATARÓ
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

0,0 Tones
150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

